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“Haverá no século XX uma nação extraordinária.  
Essa nação será grandiosa, o que não obstará que seja livre.  

Será ilustre, rica, pensante, pacifica e cordial para com o resto da humanidade.  
Terá a gravidade de uma irmã mais velha, posto que seja a mais nova...  

No próximo século abrirá suas azas formadas uma da liberdade,  
outra da força de vontade”.  

 

Victor Hugo. O Futuro do Brasil. Jornal do Commercio, 21 de outubro de 1871. 
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RESUMO 

 

 

Nas primeiras décadas do século XX a recém instituída República brasileira enfrentou o 
desafio de modernizar o país. Considerando que o progresso estava associado ao esgotamento 
das reservas florestais e às alterações climáticas, duas grandes questões se destacaram como 
fundamentais: Combater as Secas e Defender as Florestas; encampadas por profissionais que 
se dedicaram a esses ideais. Esta investigação parte da premissa que esses foram os principais 
desafios impostos pela natureza ao desenvolvimento brasileiro. O objetivo geral foi 
delimitado na busca por entender a acepção e a concepção do mundo natural por esse 
conjunto de profissionais diante do embate entre modernizar o país e conservar os recursos 
naturais. Visando contribuir com a construção da história ambiental brasileira e trazer 
elementos históricos ao debate sobre o meio ambiente no país, debruça-se sobre as análises, as 
discussões e ações que antecederam a regulamentação do uso dos recursos naturais e a 
implementação da legislação ambiental no Brasil, ocorrida em 1934. A investigação tem 
como aporte metodológico as direções teóricas da história ambiental, utilizando fontes de 
dados pouco exploradas e valorizadas. Para tanto, toma-se como ponto de partida os artigos 
publicados sobre o tema no período de 1889 a 1934 em dois periódicos técnicos – a Revista 
Brazil Ferro-Carril e a Revista do Club de Engenharia. A engenharia nacional teve papel 
fundamental nesse processo ao discutir, projetar e construir o desenvolvimento. As propostas 
formuladas, ao serem divulgadas, fomentaram o intercambio com outros profissionais e 
favoreceram o avanço das questões ambientais no Brasil, no sentido de preservar os recursos 
naturais, construir relações mais harmônicas entre a sociedade e a natureza e equacionar o 
desenvolvimento e a preservação ambiental.  

 

Palavras Chave: Secas. Defesa florestal. Regulamentação dos recursos naturais. Revistas 
técnicas de engenharia. Debate ambiental. Região Semiárida Brasil. 
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ABSTRACT 
 

 

In the first decades of 20th century the just instituted Brazilian Republic faced the challenge 
to modernize the country. Considering that the progress was associated with the exhaustion of 
the forest reserves and with climatic changes, two big issues were seen as fundamental: To 
Fight the Droughts and To Defend the Forests; headed by professionals who were dedicated 
to these ideals. This research starts from the premise that these were the main challenges 
enforced by nature to the Brazilian development; the general objective was delimited in the 
search to understand the meaning and the conception of the natural world by this group of 
professionals who faced the shock between modernizing the country and conserving its 
natural resources. Aiming to contribute with the construction of the Brazilian environmental 
history and to bring historical elements to the debate about the environment in the country, the 
author concentrates his attention to the analyses, the discussions and the actions that preceded 
the regulation on the use of natural resources and the implementation of the environmental 
legislation in Brazil, occurred in 1934. The investigation uses as methodological basis the 
theoretical directions of environmental history, using sources of data still little explored and 
valued. In such way, it is taken as starting point some published papers about this subject 
during the period between 1889 and 1934 in two technical magazines – the Revista Brazil 
Ferro-Carril and the Revista do Club de Engenharia. National engineering played a basic role 
in this process while arguing, projecting and constructing the development. The formulated 
proposals, after being divulged, had fomented the interchange with other professionals and 
had favored the advance of ambient questions in Brazil, in the sense to preserve natural 
resources, to construct more harmonic relations between the society and the nature and to 
equate the development with the environment preservation.  

 

Key Words: Droughts. Forest defense. Natural resources regulation. Engineering technical 
magazines. Ambient debate. Brazilian semi-arid region. 
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RESUMEN 

 

 

En las primeras décadas del siglo XX la República brasileña recién creada enfrentó el desafío 
de modernizar el país. Teniendo en cuenta que el progreso se asociaba con el agotamiento de 
los bosques y el cambio climático, dos cuestiones importantes se destacan como fundamental: 
el combate contra las sequías e la defensa forestal, tomada por los profesionales que se han 
dedicado a estos ideales. Esta investigación parte de la premisa de que éstos eran los 
principales retos planteados por la naturaleza a lo desarrollo brasileño. El objetivo general se 
definió en la búsqueda de comprender el significado y la concepción del mundo natural por 
este grupo de profesionales en el choque entre la modernización del país y la conservación de 
los recursos naturales. Para contribuir à la construcción de la historia ambiental brasileña y 
llevar elementos históricos a lo debate sobre el medio ambiente en el país, se centra en los 
análisis, discusiones y acciones que antecedieron la reglamentación del uso de los recursos 
naturales y la aprobación de la legislación ambiental en Brasil, ocurrida en 1934. El enfoque 
metodológico de la investigación son las indicaciones teóricas de la historia ambiental, 
utilizando fuentes de datos escasamente explorados y valorados. Para eso, toma como punto 
de partida los artículos publicados sobre el tema en el período de 1889 a 1934 en dos revistas 
técnicas: la Revista Brazil Ferro-Carril y la Revista do Club de Engenharia. La ingeniería 
nacional jugó un papel clave en este proceso cuando discutió, diseñó y construyó el 
desarrollo. La difusión de las propuestas formuladas, promovieran el intercambio con otros 
profesionales y ha favorecido el avance de los temas ambientales en Brasil, con el fin de 
preservar los recursos naturales, construir una relación más armónica entre la sociedad y la 
naturaleza y arreglar  el desarrollo y la preservación del medio ambiente. 

 

Palabras Clave: Sequías. Defensa forestal. Reglamento de los recursos naturales. Revistas 
técnicas de ingeniería. Debate ambiental. Región semiárida Brasil. 
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Combater e Defender, dois verbos do vocabulário militar, associados à guerra, às 

batalhas, às atividades bélicas. Conteúdos implícitos ao lema positivista da Primeira 

República, que mobiliza aspectos fundantes da nação brasileira estampados no panteão 

nacional – Ordem e Progresso! Ordem sugere o uso da força, de fato necessária para conter os 

movimentos separatistas e sufocar as revoltas militares que eclodiram ao final do Segundo 

Reinado. Progresso resume os anseios intelectuais e políticos do novo governo. Imbuído desse 

ideal, um conjunto de profissionais envidou árduos esforços para modernizar o Brasil, 

discutindo e buscando solucionar os óbices ao progresso, entre os quais os desafios impostos 

pela natureza tropical do país. 

Abraçadas como missões, Combater as Secas e Defender as Florestas ensejavam 

resolver duas grandes questões nacionais, presentes desde o período colonial na pauta de 

discussões sobre os caminhos e possibilidades para o desenvolvimento do Brasil. Ao longo da 

Costa brasileira, grandes extensões de florestas úmidas dificultavam a ampliação dos campos 

cultiváveis, o povoamento do solo e a construção das vias de comunicação. Nos Sertões do 

Norte, eram as condições climáticas extremas, de irregularidade pluviométrica e de longos 

estios, que impediam o avanço da civilização. 

 Nesse cenário se configurou o desafio de levar o progresso a todo o território 

nacional, ao mesmo tempo em que se revelou o embate entre modernizar o país e conservar a 

natureza, vista ao mesmo tempo como a fortuna e a desventura do Brasil. Por um lado a 

abundância dos recursos naturais1 prenunciava um futuro de glórias, por outro o “excesso” de 

natureza e a peculiaridade do clima resultavam em entraves rumo ao progresso. Combater as 

secas significava modernizar o interior do Brasil e integrá-lo ao território nacional, porém, 

criar a estrutura necessária para resistir ao fenômeno climático implicava em movimentar 

grandes somas financeiras e conhecimento técnico. Por sua vez, defender as florestas 

ameaçava o equilíbrio das forças produtivas que moviam economicamente o país, como a 

cultura do café e as ferrovias que lhe davam suporte, e demandou apontar novas alternativas 

para o desenvolvimento. Dessa forma, os termos Combater e Defender foram adotados à 

época e com muita propriedade resumem os desafios considerados e os esforços vislumbrados 

para modernizar a nação brasileira.  

A engenharia nacional teve papel fundamental nesse processo, pois coube aos 

engenheiros executar as grandes obras necessárias para impulsionar o progresso do país. Esses 

                                                
1 “Os recursos naturais referem-se a produtos, quantidades de materiais depositados na superfície terrestre que se 
apresentam nos fluxos econômicos como mercadorias” (MORAIS, 1999, p.14). 
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profissionais participaram ativamente das discussões e das decisões, já que muitos deles 

seguiram a carreira política e exerceram cargos na gestão pública. Na Primeira República 

alcançaram fulgurante ascensão profissional, chegando a experimentar prestígio semelhante 

àquele atribuído aos Bacharéis em Direito no antigo império. Os engenheiros discutiram 

questões mais amplas, de conteúdos ambientais, o que favoreceu o intercâmbio com outros 

campos técnicos e científicos, como as Ciências Naturais2.  

Assim se configurou um debate que tomou os principais fóruns de discussão da 

época e se desenvolveu ao longo de toda a Primeira República e do Governo Provisório de 

Getúlio Vargas. As crescentes preocupações em torno dos recursos naturais e, principalmente, 

da sua conservação como estratégia de desenvolvimento futuro, resultou na aprovação de um 

conjunto de leis que se constitui no arcabouço instrumental e normativo da preservação 

ambiental no Brasil. Parte dessa estratégia foi instituída pela Constituição Federal de 1934, 

que definiu como competência privativa da União legislar sobre “bens do domínio federal, 

riquezas do subsolo, mineração, metalurgia, águas, energia hidrelétrica, florestas, caça e pesca 

e sua exploração” (BRASIL, 1934, Art.5°, XIX, j)3. A adoção de tais diretrizes indica uma 

ruptura com a orientação liberal da Primeira República. 

Nesse contexto, sobressaem alguns questionamentos: De que forma essas discussões 

e ações contribuíram para o entendimento dos problemas ambientais e nas tomadas de 

decisões no sentido da preservação do meio ambiente no Brasil? Como foram incorporados 

pelos profissionais que se dedicaram, respectivamente, a Combater as Secas e a Defender as 

Florestas, no sentido da regulamentação dos usos e do manejo dos recursos naturais no 

Brasil?  

Nesta investigação, o ponto de partida e primeira associação entre as Secas e as 

Florestas se deu a partir da definição do “Trio de Propostas” ou dos “Pilares do Combate ás 

Secas”, apontados por Helio Takashi Maciel de Farias – pesquisador do Grupo de Pesquisa 

História da Cidade, do Território e do Urbanismo (HCUrb) do Departamento de Arquitetura 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – em sua dissertação de mestrado intitulada 

Contra as Secas: a engenharia e as origens de um planejamento territorial no nordeste 

brasileiro (1877-1938). Ao analisar o artigo intitulado Seccas (REVISTA DO CLUB..., 1889, 

                                                
2 De forma bastante elementar pode se definir as Ciências Naturais como aquelas que estudam os animais, os 
vegetais e os minerais, como a zoologia, a botânica e a mineralogia (LAROUSSE CULTURAL, 2000). 
3 A Constituição Federal de 1934 também definiu como competência privativa da União “organizar a defesa 
permanente contra os efeitos da seca nos Estados do Norte” (BRASIL, 1934, Art.5°, XV). 
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Ano III, v.II, p.17), no qual o Engenheiro Newton Burlamaque defende “a poderosa influencia 

dos Bosques na formação do clima de um país”, concluiu Helio Farias: 

 

Caracterizava-se, então, o trio de propostas que guiariam o combate às secas 
durante a década seguinte: obras hidráulicas (especialmente a açudagem); 
estradas (principalmente ferrovias até a década de 1910) e gerenciamento 
florestal (FARIAS, 2008, p.93). 

 

O termo gerenciamento florestal utilizado pelo autor se refere ao caráter peculiar da 

arborização proposta, seja pelo imperativo de ser constituída com espécies vegetais capazes 

de resistir aos estios prolongados, seja pela característica utilitária que tal vegetação deveria 

ter – na medida em que se tratava de realizar plantações necessariamente irrigadas. Para tanto, 

seria necessário implantar hortos botânicos e treinar os colonos através do ensino para 

desenvolver a prática da agricultura.  

Ao apontar a arborização em grande escala, ou o “florestamento”, como um dos três 

pilares das obras de Combate às Secas, Helio Farias (ibid) contribuiu para que, no 

desenvolvimento desta tese, se concebesse a ideia de que os Engenheiros que assim atuaram 

no período estudado poderiam ser considerados como “ambientalistas”4 pioneiros. Tal 

inquietação inicial, não confirmada ao longo da pesquisa, passou a ser acalentada como uma 

contribuição relevante para a história ambiental brasileira, na medida em que conformava uma 

característica inédita à Dimensão Técnica das Secas5 – noção que permite investigar e discutir 

a formação da cultura técnica moderna no Brasil e, em consequência, do pensar e planejar o 

território e as cidades. 

Posteriormente rejeitada, a atribuição de um caráter ambientalista ao trabalho dos 

engenheiros – especificamente aqueles que buscaram soluções para os efeitos do fenômeno 

climático das secas do Nordeste – teve o mérito de centrar a investigação nos escritos 

publicados por esses profissionais nos periódicos técnicos da época. Aos poucos, na medida 

em que prosseguia a análise dos dados coletados, foi sendo revelada a contribuição de outros 

                                                
4 O termo foi cunhado posteriormente, não é mencionado no período estudado no âmbito das fontes utilizadas. 
5 O que seria essa dimensão técnica? Inicialmente, define-se a partir dos esforços para 1) a delimitação das secas 
como um problema científico que, por conseguinte, implicou 2) a constituição de um campo disciplinar de 
embates técnicos e políticos e 3) a formulação de propostas e o desenvolvimento de ações para enfrentar e, 
pretendia-se, solucionar esse problema. (FERREIRA, 2007, p.7). 

 



 

 

14

profissionais para a mobilização dos conteúdos ambientais inerentes a esse debate, 

notadamente aqueles vinculados às Ciências Naturais. 

No processo de pesquisa, que teve origem na discussão sobre o ciclo das secas e as 

propostas para amenizar os seus efeitos, emergiu o tema da defesa florestal. Embora as secas 

se revelem com mais veemência no trabalho – uma vez que o ponto de partida foi a 

arborização da região “flagelada” como uma das preocupações dos engenheiros dedicados ao 

estudo do fenômeno climático –, a discussão acerca da defesa das florestas se impôs em 

paralelo. Em alguns momentos os resultados sobre as secas se tornam mais relevantes, 

ganham importância; em outros, se tentou mostrar que as discussões sobre as florestas 

ocorriam concomitantemente, a afirmar a importância do tema, revelado no processo de 

conhecimento e que aparece refletido na estrutura desta tese. Na primeira parte, o combate às 

secas está em destaque, embora esteja presente a relação entre a insuficiência pluviométrica e 

o desmatamento, assim como da arborização ou “florestamento” como solução apontada para 

resistir aos estios e melhorar as condições “climatéricas”; enquanto que na segunda parte, a 

defesa das florestas ganha autonomia e se consolida. 

Ao ter presente essas preocupações e para responder as questões iniciais citadas 

anteriormente, foi possível apontar os seguintes pressupostos norteadores. Percebeu-se que: 

O saber técnico acumulado por esse conjunto de profissionais (Engenheiros e 

Cientistas Naturais) teria contribuído para estabelecer uma relação de maior unidade entre a 

sociedade e a natureza no Brasil; 

A investigação e a busca de soluções, tanto para o Combate às Secas quanto para a 

Defesa das Florestas, teriam resultado no desenvolvimento de técnicas e posturas mais 

adequadas ao manejo dos recursos naturais e teriam propiciado uma mudança de rumo na 

condução dos problemas ambientais brasileiros; 

Pela sua condição de país tropical e pelas características singulares do clima, da 

fauna e da flora, a natureza brasileira estaria presente nas discussões das grandes questões 

nacionais; 

Embora atuando em campos de trabalho distintos, os Engenheiros e os Cientistas 

Naturais teriam discutido conteúdos e apresentado contribuições semelhantes ao desafio de 

manejar a natureza e buscar alternativas para o desenvolvimento do país. 

Uma outra questão que surgiu nesse debate foi a alternativa energética representada 

pela hidroeletricidade, que, ao substituir a madeira como combustível, de certa forma teria 
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contribuído para preservar as florestas e, mesmo gerando impactos ao meio ambiente, teria 

possibilitado questionamentos e discussões importantes para modernizar o Brasil. 

Esses argumentos definem, assim, o Objeto de Estudo: a natureza no saber e na 

prática técnico-científica e a elaboração do corpo disciplinar e do instrumental normativo 

necessários à preservação ambiental. 

A principal motivação para o estudo se deu a partir da interlocução com os outros 

projetos em desenvolvimento no já citado Grupo de Pesquisa História da Cidade, do 

Território e do Urbanismo – HCUrb. Diante da amplitude dos temas investigados pelo Grupo, 

o interesse recaiu sobre a questão ambiental, no âmbito, inicialmente, da dimensão técnica das 

secas – um aspecto pouco estudado entre as propostas para combater os efeitos da 

insuficiência pluviométrica no Nordeste brasileiro –, mas, a posteriori, a pesquisa ganhou 

outra magnitude já que as preocupações do Grupo se ampliaram6 em direção ao entendimento 

da formação de uma Cultura Técnica Moderna no Brasil – aquela que diz respeito aos 

processos de modernização e da própria constituição do Brasil como nação (FERREIRA et al, 

2008). 

Nesse sentido, acredita-se que a questão ambiental, ao revelar um pensamento 

disciplinar, profissional, técnico – e propor atitudes e ações, a partir de, aproximadamente, 

meados do século XIX –, seria importante na gênese da cultura técnica e que essa é “parte 

decisiva da discussão sobre a formação do território da Nação brasileira, embora tenha ficado 

relegada ao segundo plano pela história econômica e política sobre o período” (FERREIRA, 

2011). Além disso, muitas vezes faltam aos debates que se dão hoje sobre o meio ambiente e a 

legislação ambiental, análises numa perspectiva histórica que ajudariam na avaliação da 

profundidade e do real dimensionamento da problemática ambiental no momento atual.  

A revisão do Código Florestal, atualmente em curso, merece destaque, pois surgiu 

num momento em que a pesquisa já havia iniciado e foi fundamental para definir o final do 

recorte temporal. As reflexões afloradas com essa delimitação evidenciaram que a 

promulgação de um conjunto de códigos ambientais em 19347, está relacionada com o inicio 

da presença marcante do Estado no controle e regulamentação do uso dos recursos naturais, 

                                                
6 Entre 2008 e 2011, o HCUrb desenvolveu o projeto “A dimensão técnica da seca e a construção e planejamento 
do território e da cidade (1850-1935)” e atualmente está em desenvolvimento o projeto “Cultura técnica, projetos 
e reconfigurações urbanas e territoriais (Nordeste/Brasil, 1850-1930)”, ambos financiados pelo Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
7 Em 1934 foram promulgados: o Código de Minas (Decreto n°24642), o Código de Águas (Decreto n°24643), o 
Código Florestal (Decreto n°23793), e o Código de Caça e Pesca (Decreto n°23672), 
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ocorrido após o final da Primeira República. Esse recorte temporal reconhece, portanto, a 

dimensão política do tema estudado, no sentido de que inicia com a Proclamação da 

República (em 1889) e se encerra ao final do Governo Provisório de Getúlio Vargas (em 

1934). É preciso salientar que não desconhece outras dimensões inerentes a essa discussão, 

como a econômica, por exemplo. No entanto, ao se voltar às discussões em torno da 

legislação, entendida como o instrumental normativo necessário à preservação ambiental, a 

presente investigação prioriza, nesse momento, o viés político e aventa como possibilidade 

futura a incorporação de outras análises, dada a intenção de prosseguir a pesquisa sobre o 

tema.  

Delimita-se o objetivo geral, portanto, na busca por entender a acepção e a 

concepção do mundo natural por esse conjunto de argumentos e de profissionais diante do 

embate, ocorrido no início do século XX, entre modernizar o país e conservar os recursos 

naturais; visando, assim, contribuir com a construção da história ambiental brasileira e trazer 

elementos históricos ao debate sobre o meio ambiente no país.  

Mais especificamente pretende-se compreender: as relações entre o combate às secas 

e a defesa das florestas, assim como entre os profissionais que se dedicaram a esses ideais; os 

avanços possibilitados pelas discussões empreendidas na busca de equacionar o 

desenvolvimento e a preservação ambiental; e a construção das relações entre a sociedade e a 

natureza, considerando as discussões e ações que antecederam a implementação da legislação 

ambiental no Brasil. Dessa forma, espera-se levantar subsídios que permitam discutir, a partir 

de fontes de dados ainda pouco exploradas e valorizadas, os aspectos ambientais da dimensão 

técnica das secas e, de forma mais ampla, da formação da cultura técnica moderna no Brasil, 

no âmbito dos trabalhos desenvolvidos pelo HCUrb e no intercâmbio com outras instituições. 

As descobertas que se deram ao longo do processo de pesquisa motivaram diversas 

mudanças de percurso. O confronto possibilitado pelo diálogo com as fontes, a história oficial 

e a realidade atual se desdobraram em dúvidas e questionamentos. Num procedimento 

inerente ao desenvolvimento de um trabalho científico, diversas vezes se tornou 

imprescindível o redirecionamento de rumos em função dos conteúdos emergidos. As fontes 

mostraram dados desconhecidos e não buscados e, por outro lado, algumas confirmações 

avidamente procuradas não se manifestaram.  

A maior dificuldade encontrada nesta pesquisa histórica foi afastar a tendência quase 

instintiva de olhar para o passado com os olhos do presente e, assim, buscar nos fatos 

históricos explicações que só adquirem sentido na contemporaneidade. Para sanar tal 
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dificuldade, o caminho metodológico buscado foi o da história ambiental, que ao propor uma 

nova maneira de interpretar o passado, impõe também o desafio de incorporar novas fontes 

(não só escritas, mas também aquelas “impressas na natureza”) e metodologias para analisar a 

realidade (os modos, as relações e os meios de produção). Buscando colocar a natureza na 

história, Silvia Dobles (2002, p.17-18), autora dedicada às especificidades metodológicas da 

História Ambiental8, partiu do esquema organizativo proposto pelo historiador americano 

Donald Worster e definiu três grandes áreas de estudo para a historia ambiental, as quais 

denominou linhas de trabalho ou eixos temáticos9, abaixo sintetizadas em:  

1) O ambiente em épocas passadas: descobrimento da estrutura dos ambientes 

naturais no passado. Incorpora a atividade dos seres humanos como entes modificadores do 

ambiente natural; 2) Os modos de produção: estudo da sociedade, a tecnologia produtiva e sua 

interação com o ambiente. A forma como se interrelacionam ferramentas, trabalho e relações 

sociais. Esses modos não só envolvem mão-de-obra humana organizada como também 

transformam a natureza; 3) Ideologia, ética, leis e mitos: diálogo do indivíduo ou grupo com a 

natureza. 

De forma geral, esta pesquisa transita pelas três abordagens acima, na medida em que 

relaciona o meio ambiente às atividades humanas, buscando se aproximar do principal 

objetivo da história ambiental segundo o pensamento de Donald Worster (1991, p.2), que 

rejeita “a premissa convencional de que a experiência humana se desenvolveu sem restrições 

naturais, de que os humanos são uma espécie distinta e ‘super-natural’, de que as 

consequências ecológicas dos seus feitos passados podem ser ignoradas”. Procura-se aplicar 

tal direcionamento teórico ao debate e às soluções técnicas, tanto para combater as secas 

como para defender as florestas, entendidas como aspectos importantes para a modernização 

do país.  

Os termos e os conteúdos que estruturam a análise foram dados pelos dois periódicos 

técnicos utilizados – A Revista Brazil Ferro-Carril e a Revista do Club de Engenharia. A 

proposta de adotar essas fontes apresenta vantagens e desvantagens, mas possui o mérito de 

que tais documentos ainda não foram suficientemente estudados e valorizados como fontes 

                                                
8 A História Ambiental é definida, sinteticamente, como um campo de estudo multidisciplinar que parte da 
seguinte premissa: “os sistemas sociais estão submetidos a trajetórias indissociáveis dos processos evolutivos dos 
ecossistemas” (MARTINS, 2007, p.22). 
9 “Esta es una forma de organizar los trabajos en historia ambiental, pero no es el único. Otra manera podría ser 
según escalas de análisis, a saber: lo local, lo regional y lo global, que también permitiría organizar los niveles 
propuestos por Worster o darnos una categorización diferente” (DOBLES, 2002, p.17-18). 
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para a pesquisa histórica. Entre as adaptações necessárias, destaca-se a atualização da grafia 

das palavras na maioria das citações, no se refere aos textos escritos no final do século XIX e 

nas primeiras décadas do século XX.   

Para apresentar os resultados da investigação empreendida, o trabalho está 

estruturado em duas Partes, cada uma delas subdividida em três Capítulos.  

A primeira apresenta a convergência dos debates acerca das Secas e das Florestas, 

apontando que são temas presentes desde análises remotas sobre o Brasil até se tornarem 

questões nacionais a partir da Primeira República, destacando as idéias e a ação dos 

engenheiros, mas incluindo outros atores para caracterizar a relação entre a ocorrência das 

secas e o desmatamento no que se refere às discussões e propostas para amenizar os efeitos do 

fenômeno climático através da arborização. A segunda se volta para os desafios enfrentados 

para modernizar o Brasil e as soluções ancoradas na Ciência e na Técnica, destacando a ação 

dos cientistas e pensadores que se dedicaram ao tema da defesa florestal e que assim 

contribuíram para o desenvolvimento de campos diversos do conhecimento – como a busca de 

novas fontes de energia, o ensino da agricultura e a prática da silvicultura – e para a 

regulamentação do uso dos recursos naturais, ocorrida no final do Governo Provisório de 

Getúlio Vargas. Os seis Capítulos, cada um subdividido em dois subcapítulos, são descritos a 

seguir. 

O Capítulo 1 procura definir as duas categorias centrais estudadas. Para encadear as 

relações que tiveram lugar na Primeira República, recua para um momento anterior: a atuação 

dos naturalistas e viajantes oriundos de outros países, cujas análises provocaram uma resposta 

nacionalista, que buscou aplicar o conhecimento científico desenvolvido no exterior para 

compreender o próprio país. 

O Capitulo 2 focaliza a problemática das Secas e seus conteúdos implícitos. Lança o 

olhar sobre os protagonistas dos debates, os fóruns de discussão e as relações que se 

estabelecem e evidenciam as especificidades que contribuíram para a definição da região 

conformada pela ocorrência do fenômeno climático, tendo como resultado o Nordeste atual. 

O Capítulo 3 enfoca as idéias, as propostas e as ações dos engenheiros através das 

revistas técnicas de engenharia. Procura caracterizar as visões sobre o meio ambiente daqueles 

que se dedicaram a estudar o problema e buscar soluções, revelando o pensamento de 

profissionais habilitados a intervir no meio físico e que se julgavam capazes até mesmo de 

modificar o clima.  
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O Capítulo 4 analisa a defesa florestal, procurando evidenciar as idéias do conjunto 

de profissionais, aliando os engenheiros aos cientistas naturais, de feição menos propositiva, 

mas também técnicos que, em meio ao imperativo do desenvolvimento, atuaram e discutiram 

as questões ambientais brasileiras, a conservação dos recursos naturais e a legislação 

ambiental. 

O Capítulo 5 é dedicado às discussões e ações que se impuseram como condição 

fundamental para a modernização do país: as estradas de ferro, a adoção da eletricidade como 

fonte de energia e a construção das hidrelétricas. A análise inclui a disputa pelo mercado de 

serviços elétricos e urbanos, protagonizada por empresários nacionais e estrangeiros, 

deflagrada pelas grandes obras iniciadas na Capital Federal em 1902 e que se estenderam ao 

restante do país.  

 O Capítulo 6 trata das experiências que incentivaram o ensino e a prática da 

agronomia e da silvicultura no Brasil, em especial da criação dos hortos botânicos. Apresenta 

o cenário ao termino da Primeira República, a mudança dos rumos brasileiros iniciados com a 

Revolução de 1930 e o declínio do liberalismo, contexto que possibilitou a regulamentação do 

uso dos recursos naturais, especialmente o Código de Águas e o Código Florestal, num 

conjunto de leis amparadas na Constituição Federal de 1934 que institucionalizou a 

responsabilidade do Governo Federal sobre a conservação ambiental em todo o território 

nacional. 

Ao final, são apresentadas as Considerações Finais e as Referências utilizadas no 

trabalho. 
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Parte 1  

Secas e Florestas: a Convergência de Debates 
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A característica mais eloquente da paisagem brasileira, tanto sob o olhar estrangeiro 

quanto para os filhos da terra, é a abundante presença dos elementos naturais. Para além da 

diversidade paisagística, a imagem da natureza pujante domina as representações acerca do 

Brasil, desde que essa porção do continente americano foi revelada ao velho mundo. O 

impacto dessa paisagem revolucionou a Europa do século XVI, destruiu antigas certezas e 

obrigou os colonizadores a atribuir novos sentidos e significados a preceitos relacionados ao 

mundo natural, como a ideia do Mito do Paraíso Terrestre10 e da Zona Tórrida11 – teoria 

citada em Diálogos das Grandezas do Brasil12 (manuscrito de 1618 resgatado por Capistrano 

de Abreu em 1901): 

 
Verdade é que a tórrida zona onde cai grande parte desta costa do Brasil, foi 
julgada dos antigos por inabitável pelo muito calor que imaginavam devia 
haver nela, da qual hoje já temos experimentado o contrário; porque a 
achamos tão temperada e conforme para a natureza humana, que bem se 
puderam largar as outras duas temperadas pelas incomodidades das injúrias, 
que nelas faz a mudança dos tempos a seus habitadores, causa de tantas 
enfermidades e buscar esta por ser habitação tão acomodada, que a 
temperança do calor e frio anda tão regulada que não vemos nunca alterar 
mais num tempo, que noutro (ABREU, 1901, 1956). 
 

A estratégia portuguesa para a colonização priorizou a conquista e a posse do 

território – ao mesmo tempo empírico e simbólico. Passado o período colonial, o Brasil 

atravessou o império e chegou aos primeiros anos da República ainda disputando com os 

                                                
10 “A concepção cristã de paraíso, existente no final da Idade Média e no período anterior ao descobrimento da 
América, era de uma região natural, de grade beleza e rigorosamente desabitada, de onde o homem tinha sido 
expulso após o pecado original. No imaginário ocidental, ela poderia estar numa ilha ou em terras desabitadas 
além das Colunas de Hércules. A descoberta do paraíso terrestre estava entre os objetivos das viagens de 
descobrimento” (DIEGUES, 2000, p.27). 
11 “Aristóteles havia explicado, em Meteorologica, que a Terra era dividida em cinco zonas climáticas 
latitudinais: duas glaciais, próximas aos pólos, duas temperadas e uma zona média tórrida, situada no equador, 
tão quente e sáfara que não possuía nem águas nem pastagens. Assim, as duas zonas temperadas (norte e sul), 
aptas para serem habitadas, não podiam ter comunicação alguma entre si, inexoravelmente separadas pela zona 
tórrida [...] A descoberta, pelos europeus, de animais e populações humanas no Novo Mundo, notadamente na 
América do Sul, foi o mais severo teste que a biogeografia traducianista de origem bíblica teve que arrostar. Esse 
fato obrigou os pensadores a formular novas hipóteses ad hoc para imunizar a teoria. Um dos resultados mais 
espetaculares do ciclo dos descobrimentos em fins do século XV e início do XVI foi a derrocada da antiqüíssima 
idéia da ‘zona tórrida’. O périplo da África e o descobrimento do Brasil, essas esplêndidas realizações de 
Portugal, demonstraram a inexatidão desse conceito. Permitia que os animais oriundos da arca de Noé se 
dispersassem, a partir do Ararat, até chegar ao Novo Mundo. O problema era explicar como ali foram ter, e como 
puderam atravessar distâncias tão espantosas. A ideia ingênua de que anjos os tivessem transportado não tinha 
voga. Explicações mais naturais precisavam ser encontradas” (PAPAVERO, TEIXEIRA, 2001, p.1018-1019). 
12 “Os esforços até agora tentados para levantar o anonimato dos Diálogos das Grandezas do Brasil têm sido 
perdidos. Para que aventar novas hipóteses? Antes tomar do livro e penetrar em sua intimidade, se podermos. Os 
diálogos são em número de seis. O autor nunca passou do cabo de Santo Agostinho para o Sul; devem, pois, ter 
sido escritos em uma das capitanias ao Norte do cabo. Destas apenas duas diz ele explicitamente ter visitado, e 
pelas abundantes informações mostra conhecer diretamente: Pernambuco e Paraíba, – Tamaracá ficava a meio 
caminho e devia ser-lhe familiar” (ABREU, 1901, 1956). 
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países vizinhos seus limites territoriais. Nesse percurso histórico, a exuberância da flora e da 

fauna brasileiras sempre alimentou a imagem em torno do país; atraiu o olhar estrangeiro, cuja 

apreciação influenciou a assimilação da natureza, em tudo oposta, nos seus países de origem – 

Como se apresenta a terra da América, ou Brasil, que vi em parte, descreve Hans Staden13, 

em 1556: 

 

A América é uma terra extensa. Existem lá muitas tribos de homens 
selvagens com diversas línguas e numerosos animais estranhos. Tem um 
aspecto aprazível. As árvores estão sempre verdes. Lá não crescem madeiras 
parecidas com as nossas madeiras de Hessen [...] Naquela terra existem 
também algumas frutas de vegetação rasteira e arbórea, das quais homens e 
animais se alimentam. As pessoas têm o corpo de cor marrom avermelhada. 
Isso vem do sol, que as queima assim. É um povo hábil, maldoso e sempre 
pronto para perseguir e comer os inimigos (STADEN, 1556, 2008, p.133).14 

 

Ao longo do tempo, os valores associados à natureza brasileira se modificaram em 

visões antagônicas o que influenciou a compreensão do mundo natural pelos próprios 

brasileiros. Os conhecimentos produzidos sobre o Brasil, no exterior, foram sendo 

reelaborados à medida que se desenvolveu a ciência nacional e de acordo com a realidade de 

um país tropical.  

De acordo com Roberto Ventura (1988, p.46), “A filosofia das Luzes inverte a visão 

paradisíaca da América, formando um novo discurso sobre o homem e a natureza, marcado 

pela negatividade”. O autor se refere à publicação das ideias de Guilhaume Thomas Raynal (o 

Abade Raynal) na Enciclopédia francesa15, que retomou a teoria da zona tórrida para explicar 

a escravidão e as monarquias absolutas como efeitos diretos das condições naturais – “A 

imagem da América em Raynal resulta da projeção de uma teoria climática que divide o 

                                                
13 Prefácio de Eduardo Bueno: “Está tudo aqui. Ação, aventura e história, conjugadas como sempre deveriam 
estar. Antropologia e antropogafia; sangue e pólvora. Cenários luxuriantes, conflitos tribais, expansão colonial, 
guerreiros e emplumados, piratas franceses, fé e ceticismo; desamparo e esperança; lealdade e perfídia. Tudo 
narrado pela ótica de um homem comum, um forasteiro – um estrangeiro em um mundo estranho [...] tornou-se, 
literalmente, testemunha ocular da história – e justo no momento em que o Brasil colônia ainda se retorcia nas 
dores do parto. O nascimento de uma nação; o ocaso e a agonia de povos em vias de extinção; está mesmo tudo 
aqui, em linguagem de dia de semana, nas paginas vibrantes desse pequeno livro. Livrinho que, não por acaso, se 
tornou best-seller desde o dia em que deixou a prensa alemã, em Marburgo ‘na terça feira de carnaval de 1557’, 
como registra o prefácio original [...]” (STADEN, 1556, 2008, p.8). 
14 Para evitar possíveis confusões entre o ano de edição usada e o período em que o autor escreveu, 
convencionou-se a adaptação das normas de citação, ao incluir o ano da edição original, quando for relevante. 
15 Encyclodepie ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Metiers, publicada na França no século 
XVII. Os volumes finais foram publicados em 1772 (totalizando 33 volumes, 71818 artigos e 2885 ilustrações), 
editados por Jean Le Rond d’Alembert e Dennis Diderot. Muitas das mais importantes figuras do iluminismo 
francês contribuíram, como Voltaire, Rousseau, Montesquieu. 
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mapa-mundi em zonas tórridas, zonas glaciais e zonas temperadas, trazendo assimetrias 

valorativas com implicações políticas” (VENTURA, 1988, p.46). 

Em sentido oposto, o romantismo do II Reinado renovou a ideia do Paraíso Terrestre e 

valorizou a natureza brasileira como um dado cultural. Segundo Guilherme Mazza Dourado 

(2009, p.30), a produção artística da época, dedicada às questões nativistas – e na falta de um 

conjunto mais amplo e preciso de conhecimentos sobre o país – tratou de idealizar a natureza 

e inventou versões do que deveriam ser as origens e os aspectos definidores do Brasil. Ora, a 

nação brasileira não podia prescindir de seus mitos fundadores, de forma que seu discurso 

fundador resgatou índios e negros da margem da história e os alçou à categoria das raças que, 

junto aos brancos, formaram o povo brasileiro.  

Sob o impacto das descobertas do genial Charles Darwin, Herbert Spencer e Henry 

Thomas Buckle, desenvolveram o Determinismo Mesológico, que exerceu forte influência no 

pensamento brasileiro pré-modernista. A esse respeito Luciana Murari (2009, p.78) afirma: 

“Definida pelos românticos como elemento de superioridade e por Buckle como empecilho, a 

exuberância natural do país seria, segundo ele, na verdade um erro, dado que a fertilidade da 

terra e a abundancia de recursos naturais não eram generalizadas no Brasil”; assim, justificava 

o atraso econômico e a limitada capacidade de produção das populações dos países tropicais. 

À medida que se revigorou a teoria da influência do meio sobre as sociedades humanas, a 

intelectualidade brasileira rejeitou a idealização romântica, mas experimentou a sensação de 

pessimismo resultante da inferioridade cultural imposta pelo “excesso” da natureza e da 

paisagem – fundamentando-se em Buckle, Araripe Jr. criou o conceito fundamental de sua 

interpretação da formação da cultura brasileira: a “obnubilação brasílica”16 (MURARI, 2009, 

p.92). Uma nova mudança se daria quando o modernismo brasileiro, “antropófago”, passou a 

reinterpretar as teorias mesológicas no sentido de conhecer o Brasil e de se reconhecer o 

brasileiro. 

No alvorecer do século XX, os governos e a sociedade tiveram de repensar o Brasil, 

num período de grandes descobertas técnicas e científicas, que resultaram em profundas 

transformações econômicas, sociais e políticas no mundo inteiro. A Primeira República 

brasileira teve de enfrentar o desafio de modernizar o país e, para tanto, grandes esforços 

foram envidados, tanto externamente para acompanhar as rápidas mudanças no plano 
                                                
16 Segundo Luciana Murari (2009, p.92), a obnubilação define o processo de adaptação sofrido pelos colonos 
europeus chegados ao continente americano, obrigados a adequar-se às condições do ambiente natural primitivo 
e deixando-se entorpecer pela natureza tropical, da qual se sentiria participante e ao mesmo tempo submisso. 
Uma regressão a um tipo mental inferior, devido ao enfraquecimento dos seus vínculos com a cultura europeia. 
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internacional, quanto internamente para implantar uma nova ordem e consolidar a Nação em 

lato sentido. Nesse contexto, as Secas e as Florestas são duas questões que se sobressaem, 

definindo uma relação desde sempre estabelecida no olhar científico que se debruça sobre o 

Brasil. A filósofa Anne Cauquelin (2007, p.45-46) ajuda a compreender esses opostos quando 

apresenta a metáfora grega, de ordem antropomórfica, da natureza ecônoma: 

 
Com efeito, Aristóteles a apresenta como uma boa dona de casa. Uma 
ecônoma que cuidando das reservas cuja guarda lhe foi dada, distribuindo-as 
com medida e bom senso. Suas reservas, tesouros inestimáveis, ela as divide 
do melhor modo possível para a preservação dos seres que produziu (a 
natureza nada faz em vão) [...] E como toda boa mãe de família que, por 
vezes, se engana na repartição, privilegiando um, ela fica sem nada para dar 
ao outro ... Ou dá muito, ou o insuficiente: os monstros são erros por excesso 
ou falta, assim como os acidentes. Um problema de gestão. 
  

Dessa forma, no país em que os bosques têm mais vida, a natureza parece ter 

esquecido de prover uma parte do território brasileiro com “o virente manto de esmeralda que 

veste a nudez da nossa terra”17. Como mãe, não a abandonou completamente, enquanto 

ecônoma providenciou um outro tipo de vegetação – adusta na visão de Euclides da Cunha, 

silva horrida para Martius18 –, “abrindo no seio iluminado da natureza tropical um vácuo de 

deserto” (CUNHA, 1902, 2004, p.50). Nessa região desprovida, o fenômeno das secas 

obstava o progresso, infligindo ciclos improdutivos. Porém, na região de feição antagônica, a 

existência das florestas também impunha limites às atividades humanas – “A floresta tropical 

é um lugar inóspito para o homem [...] há muito fomos expulsos desse paraíso” (DEAN, 1996, 

p.28). Assim, aparentemente opostas, essas duas feições da natureza tropical guardavam forte 

semelhança. 

A urgência de equacionar as questões que embaraçavam o progresso brasileiro impôs 

a implantação de políticas capazes de impulsionar o desenvolvimento de todo o território 

nacional e possibilitar ao Brasil se estabelecer como uma nação moderna ante a comunidade 

internacional. Para tanto, foi necessário estimular a ciência e a técnica, visando formar um 

corpo de profissionais que pudesse imprimir às iminentes transformações o ritmo frenético da 

modernidade. 

  

                                                
17 Alusão à frase de autoria de Adolpho Pinto em Parecer ao Congresso das Vias de Transporte (1909), citada 
por C.de Campos no artigo Devastação das Florestas (REVISTA BRAZIL... 1916, Ano VII, n°130, p.913).  
18 Carl Friedrich Philipp Von Martius, naturalista alemão citado por Euclides da Cunha n’Os Sertões. 
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Capítulo 1 

Duas Faces de um País Tropical 
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1.1. O Mundo Natural no Centro das Investigações Científicas 

As viagens de descobrimento possibilitaram a exaltação à natureza tropical do novo 

mundo, no Brasil e nas Américas. O interesse pelo mundo natural motivou expedições 

naturalistas, integradas por artistas e estudiosos europeus que promoveram a coleta de 

espécimes vegetais e animais. A evolução do conhecimento proporcionada a partir desses 

acontecimentos mudou os rumos do mundo ocidental, sendo fundamental para o 

desenvolvimento das ciências e para a compreensão dos seres humanos, a partir das análises 

elaboradas com base em modelos sociais e culturais até então desconhecidos. O governo 

português manteve, dentro do possível, suas colônias fechadas ao olhar científico 

estrangeiro19, mas não deixou de organizar suas próprias investigações. De acordo com Hugo 

Segawa (1996, p.112): 

 
Expedições de reconhecimento capitaneadas por naturalistas foram 
patrocinadas pela coroa portuguesa; trabalhos versando sobre as 
potencialidades econômicas naturais das colônias ultramarinas — as 
condições de mineração, extração de matérias-primas vegetais, com ênfase à 
agricultura, botânica e mineração — foram produzidos por brasileiros 
formados na Europa. 
 

Os estudos elaborados por esses cientistas encontram-se na base de modelos teóricos 

em constate desenvolvimento, no período decorrido entre os séculos XVII e XIX, quando a 

Teoria da Evolução de Charles Darwin20 inseriu novos parâmetros de análise. O Darwinismo 

resultou numa profusão de estudos, na virada do século XIX para o XX, que deram início às 

preocupações com o meio ambiente e permitiu a emergência de movimentos conhecidos 

como Preservacionismo e Conservacionismo21, além do surgimento de outros campos do 

                                                
19 Em 1800, Alexandre Von Humboldt, Cientista e Naturalista Alemão, viu frustrada sua tentativa de visitar o 
Brasil vindo da Venezuela, onde realizava uma expedição de reconhecimento pelo Vale do Rio Orinoco. O vice-
rei no Rio de Janeiro, assim que soube da passagem de Humboldt pela Amazônia, determinou que não o 
deixassem entrar no império português e que o levassem preso se ele o fizesse. 
20 Charles Darwin passou pelo Brasil na sua segunda expedição, a bordo do navio Beagle, a caminho de 
Galápagos. Chegou a Salvador em 29 de fevereiro de 1833 e no Rio de Janeiro em 4 de abril, de onde partiu a 5 
de junho, rumo à Patagônia (CAPOZZOLLI, 2009).  
21 Desenvolveram-se, nos Estados Unidos, duas visões teóricas sobre a conservação do mundo natural: a 
preservacionista e a conservacionista. Segundo Diegues (2000, p.29), o movimento preservacionista 
reverenciava a natureza no sentido da apreciação estética da vida selvagem e pretendia proteger a natureza contra 
o desenvolvimento urbano-industrial. De acordo com o autor, a escola estético/ecológica (preservacionista) 
conseguiu vitórias significativas ao assegurar a inviolabilidade dos parques nacionais, base importante para o 
movimento ambientalista, anos 1960 e 1970. (DIEGUES, 2000, p.33-34). De maneira oposta, o movimento 
conservacionista pregava o uso racional dos recursos naturais e a transformação da natureza em mercadoria, 
aumentando a eficiência dos processos naturais a partir do seu manejo. Essa visão utilitária da natureza 
encontrou respaldo na ciência ecológica emergente, que se posicionava contra a conservação estética, mesmo 
reconhecendo que cenários espetaculares devessem ser protegidos (KOPPES apud DIEGUES, 2000, p. 31). 
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pensamento, como a Ecologia22. O conhecimento de novos mundos, e o decorrente 

descobrimento da diversidade natural, cultural e paisagística ao redor do planeta, suscitou 

discussões e visões por vezes convergentes, outras vezes específicas e diferenciadas. No 

esforço para a construção de um corpo disciplinar teórico-metodológico que possibilitasse a 

análise e a compreensão dessa realidade, diversos estudiosos desenvolveram e aplicaram os 

novos conhecimentos em campos científicos distintos. O historiador José Augusto Drummond 

(1991, p.6-7; p.182-183) aponta os relatos de exploradores, viajantes e naturalistas europeus 

como uma das fontes fundamentais da história ambiental: 

 
Os primeiros exploradores de um território, por exemplo, ansiavam por 
encontrar recursos naturais valiosos - para pagar as contas da viagem e 
agradar os seus soberanos - e prestavam atenção minuciosa a tudo que viam 
nas novas paisagens. Por vezes o mero desejo de encontrar recursos é em si 
mesmo instrutivo. Relatava-se até o que não se via, como no célebre caso de 
Pero Vaz de Caminha. Com a escassíssima empiria de curtas incursões por 
algumas praias, ele noticiou otimisticamente ao rei de Portugal que “em se 
plantando tudo da[ria]” nas terras do Brasil [...] Os viajantes estrangeiros 
(diplomatas, militares, missionários etc.) observam e narram fatos sociais 
“rotineiros” que nem sempre aparecem nos registros dos locais [...] Esses 
viajantes prestam muita atenção às dificuldades de implantação dos modos 
europeus de vida, com os quais estavam familiarizados. Alguns dão informes 
preciosos, mesmo que leigos, sobre aspectos naturais (fauna, flora, plantas 
cultivadas, paisagens etc.) e da vida cotidiana, como materiais de construção, 
comidas e roupas. Já os viajantes naturalistas, também estrangeiros, 
principalmente os de meados do século XIX em diante, têm mais a dizer 
sobre os aspectos naturais do que sobre as sociedades. Seus olhos eram 
treinados para identificar novas espécies animais e vegetais, 
independentemente de sua utilidade econômica, mas prestavam atenção nos 
recursos locais usados pelos europeus, escravos, índios e mestiços residentes 
em lugares distantes. Alguns, no entanto, como Saint Hillaire, descreveram 
com vivacidade a gente brasileira que habitava um meio natural tão distinto 
do europeu. 
 

Percebe-se que os chamados Naturalistas Viajantes, munidos de maiores aparatos 

para indagar essa realidade desconhecida, inauguraram o olhar científico sobre a natureza do 

                                                
22 A ciência ecológica desenvolveu-se amplamente ao longo do tempo, ao incorporar diversos conceitos, entre 
eles o de conservação ambiental. A ecologia se apropriou de termos normalmente utilizados pelas ciências 
sociais e inventou outros para expressar seus conceitos: população, para designar grupos de indivíduos de um 
tipo qualquer de organismo; comunidade (comunidade biótica), para populações que ocupam uma determinada 
área; ecossistema para o funcionamento conjunto da comunidade e o ambiente não-vivo; biocenose e 
biogeocenose, equivalendo a comunidade e ecossistema respectivamente; bioma, designando um grande 
biossistema regional ou subcontinental, caracterizado por um tipo principal de vegetação ou outro aspecto 
identificador da paisagem, como por exemplo o Bioma da Mata Atlântica; ecosfera e biosfera, para o maior 
sistema biológico e o que mais se aproxima da autossuficiência, com a inclusão de todos os seres vivos da Terra 
(FRANCO, 2000, p. 115-116). Embora a noção de ecologia tenha sido cunhada em 1866 por Ernest Haeckel e a 
de ecossistema criada em 1935 por Tansley, a chamada “revolução ecológica” somente ocorreu nos anos 1960. 
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Brasil. Nesse sentido, a contribuição deles foi definida por Mário Guimarães Ferri (1979-

1980) como o Período Científico, diferenciando-o do Período dos Cronistas. 

Nesse Período foram escritos os primeiros documentos que contêm informações 

sobre a vegetação existente e as plantas cultivadas pelos indígenas. Ferri (ibid, p.39) destaca 

as cartas de Nóbrega e Anchieta e as observações Hans Staden, publicadas pela primeira vez 

em 1556 e reeditadas diversas vezes. Outras obras importantes são a História da Província de 

Santa Cruz, escrita por Pero de Magalhães Gandavo em 1576, e o Tratado Descriptivo do 

Brasil, publicado por Gabriel Soares de Souza em 1587 (ibid, p.35-36). Frei Vicente do 

Salvador completou a redação do seu trabalho em 1627, mas não viu sua obra publicada, o 

que só ocorreu em 1887, por iniciativa de Capistrano de Abreu; enquanto que a História da 

América Portuguesa, de Rocha Pita, já havia sido editada em Lisboa desde 1730 (ibid, p.35-

38). 

Nesse Período, se deu a contribuição dos Franceses e Holandeses na descrição do 

território brasileiro. Para a França Antártica vieram Jean de Léry e Thevet, cujo livro foi 

editado em 1558; enquanto que Mauricio de Nassau trouxe para o Brasil Holandês 

Marcgrave23 e Guilherme Piso. Para Ferri (ibid, p.42) os trabalhos desses dois autores 

constituem a primeira contribuição importante aos estudos florísticos do Nordeste e 

considera-os, portanto, o início do Período científico. Segundo o autor (ibid, p.45), os 

Naturalistas Viajantes vieram ao Brasil, isoladamente ou em comissões cientificas, para 

estudar a nossa vegetação, sendo que vários se radicaram entre nós e aqui permaneceram até a 

morte. 

Um dos mais famosos Naturalistas foi o barão Georg Heinrich von Langsdorff, que 

aqui esteve em 1803 e retornou em 1813 como cônsul da Rússia. Em 1820 foi encarregado 

pelo Czar Alexandre I de organizar uma expedição cientifica, visando estreitar as relações 

entre o Brasil e a Rússia. A chamada “Expedição Langsdorff” teve como resultado inúmeras 

pinturas de Johann Moritz Rugendas e um herbário com cerca de sessenta mil exemplares, 

levado para São Petersburgo. Por sua vez, o Príncipe alemão Maximilian Von Wied-Neuwied 

viajou pelo Brasil, no período de 1815 a 1817, observando e colecionando materiais 

zoológicos, botânicos e etnológicos. Ao voltar para a Europa publicou Reise nach Brailien em 

1820-1821, com muitas ilustrações de seu próprio punho (FERRI, 1979-1980, p.46; 

MOTOYAMA, 2004, p.146). 

                                                
23 A Historia Naturalis Brasiliae de Marcgrave foi publicada em 1648. 
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Auguste de Saint-Hilaire chegou em 1816 e permaneceu até 1822. Uma de suas 

obras mais famosas, Flora Basiliae Meridionalis, foi publicada em Paris entre 1824 a 1833 

(FERRI, 1979-1980, p.47). A expedição de Saint-Hilaire, do Museu de Historia Natural de 

Paris, teve entre seus membros Perre Delalande. Entre 1816 e 1822 percorreu o Rio de 

Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, São Paulo, Santa Catarina e o Rio Grande do 

Sul, reunindo um herbário com trinta mil pranchas de mais de sete mil espécies 

(MOTOYAMA, 2004, p.146). 

A obra mais extensa e importante foi a de Carl Friedrich Philipp Von Martius, que 

veio ao Brasil como integrante de uma plêiade de sábios, reunida para acompanhar a 

arquiduquesa da Áustria Dona Leopoldina ao Brasil e enviar exemplares da fauna e da flora, 

assim como amostras de minerais, para o Museu de Viena. Junto com Johann Baptist Von 

Spix24, Martius foi responsável pela Flora Brasiliensis25, cuja publicação iniciou em 1840 e 

só foi finalizada sessenta e seis anos depois, contando com a colaboração de diversos 

cientistas na elaboração de um total de cento e trinta fascículos, reunidos em quarenta 

volumes com três mil estampas e a descrição de vinte mil espécies vegetais (FERRI, 1979-

1980, p.146). 

Martius organizou o Mapa Fitogeográfico do Brasil, anexado no volume XXI de 

Flora Brasiliensis em 1858, dividindo o país em cinco regiões: Nayades (as terras baixas 

florestadas da Amazônia, flora amazônica); Hamadryades (as depressões interplanálticas do 

Nordeste, flora nordestina); Oreades (os chapadões recobertos por cerrados e penetrados por 

florestas-galerias, flora centro-oeste); Dryades (as florestas atlânticas da Serra do Mar, a 

região dos mares de morros, flora da costa atlântica); Napeias (os planaltos de araucárias e as 

pradarias mistas do sudoeste do Rio Grande do Sul, flora subtropical). Para Ferri (ibid, p.48), 

sua essência não difere muito dos melhores mapas fitogeográficos de hoje. Roberto Burle 

Marx (1987, p.58) acrescenta que Martius descreveu com tal acuidade e detalhadamente cada 

região percorrida, que sua concepção de nossa paisagem, em termos gerais, vigorava até 

aquela data, uma vez que suas províncias botânicas correspondem às macrounidades da 

paisagem brasileira. 

                                                
24 Desse grupo faziam parte, ainda, Mikan, Schott, Pohl e Raddi (FERRI, 1979-1980, p.48). 
25 Flora Brasiliensis encontra-se disponível para consulta, em forma de imagens digitalizadas de alta resolução, 
em <http://florabrasiliensis.cria.org.br>. O Projeto é responsabilidade do Missouri Botanical Garden, em 
parceria com o Instituto de Botânica da UNICAMP. 
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Outra importante contribuição foi dada por Auguste François Marie Glaziou, que 

chegou ao Brasil em 1858 e ficou até 1897, a serviço do imperador Dom Pedro II. No cargo 

de Diretor de Matas e Jardins do Rio de Janeiro executou algumas das mais belas praças do 

Rio, muitas ainda existentes. Introduziu plantas de nossa flora na arborização de ruas e praças 

e “permitiu que fosse aberto ao público, a 7 de setembro de 1880, um dos mais belos parques 

nacionais, a Quinta da Boa Vista” (FERRI, 1979-1980, p.55).  

Fritz Müller nasceu na Alemanha em 1822 e veio para o Brasil com 30 anos. 

Durante muitos anos Müller clinicou em Blumenau e, “ao falecer, a cidade erigiu-lhe um 

monumento no qual se inscreveu ‘Príncipe dos Observadores’, cognome que lhe dera Darwin” 

(ibid, p.55). Também alemão nascido em 1850, Hermann Von Ihering viveu no Rio Grande 

do Sul, fundou e foi diretor do Museu Paulista, no período de 1894 até 1915 (ibid, p.57). 

Nascido na Suécia em 1807, Regnell veio para o Brasil em 1840 e patrocinou a vinda de 

vários botânicos.  

Aqui também permaneceu Albert Löefgren, sueco nascido em 1854, que veio para o 

Brasil em 1874 a fim de explorar botanicamente São Paulo e Minas Gerais. Conseguiu o 

cargo de engenheiro-arquiteto da Companhia Paulista de Estradas de Ferro e, posteriormente, 

foi contratado como botânico e meteorologista da Comissão Geográfica e Geológica de São 

Paulo. Em 1898, fundou o Jardim Botânico da Cantareira, o qual, mas tarde, se transformou 

em Horto Florestal. Ingressou no jardim botânico do Rio de Janeiro em 1916 e ali trabalhou 

até sua morte, em 1918 (ibid, p.59). 

Merece destaque o fato de que alguns desses cientistas estrangeiros atuaram no 

Combate às Secas, quando Miguel Arrojado Lisboa esteve à frente da Inspetoria de Obras 

Contra as Secas (IOCS). Em 1911, Löefgren foi contratado como chefe da Seção de Botânica 

e escreveu Contribuição para a Questão Florestal da Região do Nordeste do Brasil, 

publicado em 1912. Nesse livro, Löefgren cita o Dr. Felippe Von Luetzelburg, incumbido “de 

estudar a extensão e os limites norte e ocidental da curiosa formação das caatingas e de 

colecionar todo o material que pudesse servir para a determinação da composição florística 

desse grupo vegetativo, em suas diferentes modificações” (LÖEFGREN, 1912, 1982, p.131). 

Tratava-se do botânico e fitogeógrafo daquela repartição, que havia sido enviado pela 

Academia de Munique para estudar nossa vegetação. Segundo Ferri (1979-1980, p.61-62), o 

esforço de Luetzelburg foi, sem dúvida, muito grande, uma vez que procurou cobrir toda a 

vegetação, das algas às plantas superiores: “visitou muitos pontos do país, bem como o 

nordeste [...] percorreu demoradamente as caatingas, chapadas, agrestes, cerrados, campinas, 
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veredas, brejos, serras, Seridó, Sertão e outros tipos de vegetação do nordeste”. Californiano 

de Santa Clara, o geólogo Roderic Crandall veio para o Brasil como assistente de Caspar 

Branner no Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil e aqui permaneceu de 1907 a 1914. 

Contribuiu com a Inspetoria de Obras Contras as Secas e escreveu Geografia, Geologia, 

Suprimento d’água, Transportes e Açudagem nos Estados Orientais do Norte do Brazil, 

publicado em 1910.  

 
Num período de pouco mais de oitenta anos, esses naturalistas foram 
responsáveis pela produção de um vasto conhecimento sobre a natureza 
brasileira e também por uma das mais assombrosas transferências de 
material zoobotânico registrada na história, que, em termos de diversidades, 
não havia sido empreendida ao longo de trezentos anos da dominação 
portuguesa no país (DOURADO, 2009, p.28). 
 

De acordo com Guilherme Mazza Dourado (ibidem), José Bonifácio de Andrada e 

Silva foi o artífice da abertura do país aos naturalistas e cientistas estrangeiros. No século 

XIX, por meio de um decreto imperial, o então Ministro do Interior do Primeiro Reinado, 

propôs beneficiar com a proteção do Estado os estudiosos estrangeiros interessados em 

perscrutar a flora e a fauna brasileira, desde que remetessem parte das coleções amealhadas ao 

Museu Imperial e Nacional – atual Museu Nacional do Rio de Janeiro (MNRJ)26. No entanto, 

a medida não surtiu o efeito desejado e uma parcela significativa das expedições estrangeiras 

ignorou a contrapartida. Portanto, no Segundo Reinado, o governo imperial tomou 

providências no sentido de priorizar a organização e o financiamento de expedições 

científicas brasileiras ao interior do país (ibid, p.29). O autor se refere à organização da 

Comissão Científica de Exploração, proposta pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 

e enviada às Províncias do Norte no período de 1859 a 1861, tema que será discutido no 

Capítulo 1.2, a seguir. 

                                                
26 O Museu Nacional, inicialmente denominado Museu Real, sucedâneo da Casa de História Natural, criada em 
1784 para armazenar produtos naturais e adornos indígenas para enviar a Lisboa. Com a vinda da Corte 
portuguesa para o Brasil, houve uma valorização dos estudos de história natural e o Príncipe-Regente criou o 
Museu Real do Rio de Janeiro para propagar os conhecimentos e estudos das ciências naturais no Reino do 
Brasil. O Museu incorporou o acervo da Casa de História Natural (chamada Casa dos Pássaros, devido a grande 
quantidade de pássaros empalhados). A partir da Independência, a denominação do Museu mudou para Museu 
Imperial e Nacional. Em 1856, tiveram início as conferências públicas sobre zoologia, antropologia, botânica e 
física. Naquele mesmo ano, o governo aprovou a viagem de uma comissão de naturalistas e de engenheiros para 
a exploração científica das províncias do norte do país. A Comissão anexou ao acervo do Museu Imperial e 
Nacional coleções de mineralogia e de botânica, instrumentos e materiais para o preparo de produtos, 1000 
livros, e estampas de zoologia, etnologia e mineralogia. Com a República, passou a se chamar Museu Nacional e 
a ocupar a sua atual sede na Quinta da Boa Vista (FIOCRUZ, 2010). 
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Num esforço de síntese do que foi exposto até aqui, pode-se afirmar que a natureza 

encontra-se profundamente associada à construção da nação brasileira. As ideias em torno do 

mundo natural evoluíram desde o período colonial, quando a exuberância da floresta tropical 

significava a possibilidade de produzir riqueza, ao mesmo tempo em que se constituía no 

maior desafio para a tomada de posse da nova terra. Alvo dos olhares estrangeiros, atraiu 

desde curiosos a cientistas, contribuindo, assim, para o desenvolvimento das ciências no 

mundo e recebendo, em troca, as bases para o surgimento de um corpo técnico e científico 

nacional. No Império, a natureza também estava presente no cerne dos mitos fundadores da 

nação, intensificados pelo ideal romântico do paraíso terrestre. Com a República, tais ideias se 

transformaram pelo desejo de alçar o Brasil à condição de uma nação moderna. Assim, o meio 

natural, ainda intocado em grande parte do território, passou a ser visto com um empecilho ao 

desenvolvimento.  

É nesse contexto que se destaca a atuação dos precursores do movimento 

ambientalista brasileiro, cujo esforço foi fundamental para a concretização do ideário 

conservacionista. Tais pioneiros provinham de campos diversos, destacadamente na área da 

ciência natural – botânica, zoologia e geologia –, e atuaram em grande medida na esfera do 

Museu Nacional do Rio de Janeiro – MNRJ. Esses profissionais são definidos por José L. A. 

Franco e José A. Drummond (2009, p.11-12) como um: 

 
Grupo de cientistas brasileiros que se organizava em torno de preocupações 
com a proteção da natureza no Brasil nos anos 1920-1940 [...] relacionando a 
proteção da natureza com a construção de um Estado nacional forte e de uma 
identidade nacional, idéias fortes naquele período [...] Alberto Torres27 surge 
como o autor mais influente, pois relacionou explicitamente propostas de 
reforma do Estado e da sociedade com a defesa dos recursos naturais28. 
 

Algumas propostas conservacionistas foram elaboradas por cientistas estrangeiros, o 

que parece ter contribuído para que as medidas não tenham sido implementadas, “pois havia a 

sensação de que eles estavam interferindo em temas que deveriam ser tratados pela elite 

                                                
27 Jurista, ensaísta e pensador político, cujas principais obras – publicadas na década de 1910 – desempenharam 
papel fundamental na constituição do ambiente político-intelectual dos anos 1920-1940 (Lemos, 1995; Kuntz, 
2001 apud Franco, Drummond, 2009). 
28 Os autores destacam ainda as obras e ideias Alberto José Sampaio – botânico e professor do MNRJ –, 
Armando Magalhães Corrêa – jornalista, artista plástico e também professor do MNRJ –, Cândido de Mello 
Leitão – zoólogo e professor do MNRJ –, Frederico Carlos Hoehne – botânico e taxonomista, começou como 
jardineiro do MNRJ, acompanhou a Comissão Rondon, responsável pela criação do Instituto de Botânica e do 
Jardim Botânico de São Paulo – e Edmundo Navarro de Andrade – formado em Agronomia pela Universidade 
de Coimbra em 1903, se distingue pela aceitação das suas propostas pela elite paulista, devido a suas posturas 
políticas liberais. 
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local” (ibid, p.27). Conforme dito anteriormente, alguns desses cientistas chegaram a trabalhar 

no Combate às Secas, contratados pela Inspetoria de Obras Contra as Secas (Felippe Von 

Luetzelburg, Ralph H. Sopper e Albert Löefgren) e como membros da Comissão Geológica e 

Geográfica e do serviço Geológico e Mineralógico do Brasil (John Casper Branner, Horace 

F.Wiliams Roderic Crandall e Orville Derby29). 

Segundo Warren Dean (1996, p.252), neste grupo pioneiro apenas Edmundo Navarro 

de Andrade foi bem sucedido, sendo os outros eclipsados ou destruídos por suas experiências, 

em especial os estrangeiros:  

 
Löefgren foi pouco a pouco isolado pelo próprio Navarro [...] Os superiores 
de Derby trataram suas políticas e sua pessoa de maneira tão ignominiosa 
que ele cometeu suicídio. Esses incidentes foram um sinal de que a defesa 
do patrimônio natural brasileiro não seria prontamente confiada a 
forasteiros, mesmo que muito competentes. 
 

Por esses e outros motivos, Warren Dean – sendo ele mesmo um americano da 

Flórida e professor “brasilianista” da Universidade de Nova York – compreendeu que a 

conservação florestal no Brasil não poderia ser implementada por estrangeiros, ainda que 

fossem bem intencionados, ativos e residentes no país. “Teria de surgir uma geração nativa de 

cientistas e ativistas” (DEAN, 1996, p.253). 

 
 

 

 

 

 

 

                                                
29 Segundo Marco Antonio Villa (2001, p.87), Orville Derby percorreu grande parte do território brasileiro 
realizando levantamentos geológicos, escreveu vários artigos tratando da seca, dos seus efeitos e de como 
enfrentá-los. Permaneceu no Brasil até suicidar-se, em 1915. Estabeleceu laços de amizade com importantes 
intelectuais, como Euclides da Cunha e, por isso, considera que sua obra tenha influenciado Os Sertões. 
Chamado o ‘pai da geologia do Brasil’, Orville tinha visão integrada da natureza, através da geologia, geografia, 
botânica, zoologia, climatologia, etnografia, etc. (Essa linha de trabalho durou até 1905, substituída com a 
implantação da exploração dos recursos naturais, com vistas a acompanhar e auxiliar o desenvolvimento do 
capitalismo) Durante o império fez parte da Comissão Geológica do Brasil e na República teve participação na 
criação (em 1906) do Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil e da Comissão Geológica do Império do 
Brasil (1875-1877). 
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1.2. O Olhar Brasileiro Busca Desvendar o Brasil  

No Segundo Reinado, o país alcançou algum prestígio entre as nações americanas e 

obteve melhores resultados econômicos, graças às exportações de produtos como a borracha, 

o algodão e o café. Tendo à frente um monarca considerado herdeiro do pensamento 

iluminista, esse período de menor turbulência política, em oposição ao período pós-

Independência e o regencial, foi propício ao desenvolvimento cultural, embora 

permanecessem níveis extremos de desigualdade social e a escravidão. 

Essa conjunção de fatores favoreceu que esforços fossem envidados para modernizar 

o Brasil, num cenário em que a evolução da ciência e da técnica encontrava-se imbricada ao 

desenvolvimento. Nesse momento, surgem diversas associações profissionais que 

desempenhariam papel fundamental nesse processo, entre as quais vale destacar a Sociedade 

Auxiliadora da Indústria Nacional, fundada em 1831; o Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro, fundado em 1838; a Sociedade Brasileira de Geografia, fundada em 1883 e a 

Academia Brasileira de Letras, que surgiu um pouco mais tarde, em 1896.  

O ensino da Engenharia no Brasil teve início com as Aulas de Fortificação, no 

período colonial, e evoluiu para a teoria e prática científica no Império. A disseminação do 

Positivismo Comteano, capitaneada por Benjamin Constant, impeliu os Engenheiros a uma 

participação marcante no movimento republicano. Com a Proclamação da República, muitos 

desses profissionais seguiram a carreira política e ocupam cargos na administração pública.  

Durante a Primeira República o ensino incorporou outros conhecimentos técnicos, 

como a mecânica dos solos, a hidrologia, a meteorologia e as técnicas de irrigação e de 

construção de estradas de ferro – símbolos do progresso, fetiches da modernidade, 

construções nas quais os engenheiros se destacaram. Dessa forma, os engenheiros foram 

tomados de grande responsabilidade, alçados à condição de idealizadores, gestores e 

executores da modernidade e, como tal, participaram das grandes questões nacionais, ao 

prover soluções para os problemas que afetavam a economia e perturbavam a vida cotidiana 

das cidades. A prática e os saberes assim obtidos formaram a cultura técnica responsável pelo 

prestígio e influência alcançados por esses profissionais, no final do século XIX. Os 

engenheiros engajaram-se cada vez mais nos debates dos temas fundamentais para o 

desenvolvimento nacional, se tornando os grandes e incontestáveis pensadores do território 

brasileiro. 
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Antes das secas se tornarem uma “Questão Nacional”, os estudos da Comissão 

Científica de Exploração, enviada ao Ceará entre 1859 e 1861, “foram os primeiros 

sistemáticos e de caráter científico com proposições para solucionar o problema” (FERREIRA 

et al, 2008, p.47). Na verdade, o objetivo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 

(IHGB) ao criar essa Comissão de Engenheiros e Naturalistas, não era encontrar soluções para 

as secas, mas explorar as regiões menos conhecidas do Império. Outra motivação importante 

foi o descontentamento com algumas Expedições de Naturalistas estrangeiros, seja porque a 

maior (e melhor) parte do material coletado era levado para os seus países de origem, o qual 

contrariava o acordo de abastecer os arquivos do Museu Nacional do Rio de Janeiro; seja com 

os resultados divulgados, nem sempre favoráveis aos interesses do Brasil. De acordo com 

Lorelai Cury (2007, p.87-88):  

 
Diversos brasileiros já haviam percorrido o país com propósitos científicos; 
a Comissão Científica de Exploração, no entanto, caracterizou-se por sua 
dimensão inusitada e por abarcar diversas áreas do conhecimento. Gonçalves 
Dias e Raja Gabaglia compraram, na Europa, o que tinha de mais moderno e 
confiável em termos de instrumentos científicos. Compraram também uma 
biblioteca científica, encomendada ao livreiro Brockhaus, de Leipizig, 
contendo uns 2.000 volumes de livros e periódicos, em grande parte 
ilustrados, escolhidos a dedo. Tamanha despesa só pôde ser feita por causa 
do interesse do imperador pela expedição e por ter o patrocínio do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro, uma das mais respeitadas instituições da 
Corte [...] Com a proliferação de viajantes a partir de 1808, com efeito, 
muitos relatos traçam panoramas fantasiosos das cidades visitadas ou, então, 
descrevem aspectos da sociedade que muitos preferiam relativizar, tais como 
a escravidão e os costumes populares. Num contexto de afirmação das elites 
imperiais, as instituições locais reivindicam para si o status de produtores de 
conhecimento sobre a natureza e a sociedade. 
 

Pretendia-se desenvolver o olhar técnico dos brasileiros sobre o Brasil e adequar os 

conhecimentos produzidos em outros países à realidade de um país tropical, uma vez que o 

assenhoramento das terras brasileiras, do clima e da natureza serviria para construir a 

identidade dos homens de letras e de ciências nacionais. Assim, a Comissão seria, ao mesmo 

tempo, uma resposta científico-nacionalista (análise, exame, investigação, averiguação, 

inspeção, pesquisa, indagação) e uma resposta à urgência de conhecer o Brasil e descobrir o 

mundo natural – era preciso conhecer o Norte: terra ignota! 

Nesse período, se verifica um interesse pelo Norte, tanto que o próprio Imperador 

viajou para conhecer o interior do país, e “[...] iniciou uma série de viagens pelo território 

nacional, a primeira em 1859, quando visitou a Bahia, Pernambuco, Paraíba, Alagoas e 

Sergipe, indo até a cachoeira de Paulo Afonso” (VILLA, 2001, p.25-26). Outra medida, com 
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escopos semelhantes ocorreu no final de 1874, quando se criou a Comissão Geológica do 

Império do Brasil30 (1875-1877), com o objetivo de construir o primeiro mapa geológico 

completo do Brasil, o qual só seria concluído em 1908. Nesse caso, a missão foi confiada a 

estrangeiros, entre os quais se destaca a participação de John Casper Branner e Orville Derby, 

considerados por Marco Antonio Villa (2001, p.87) os precursores dos estudos voltados às 

secas do Nordeste.  

Havia sérios motivos para o interesse do governo imperial em perscrutar o norte 

brasileiro. Consta que a Comissão escolheu o Ceará influenciada por um manuscrito de Padre 

Francisco Telles Correia de Menezes, que fazia crer na existência de riquezas minerais (ouro), 

vegetais, animais e culturais neste local (ALVES, 2007, p.30). Segundo Claudio José Alves 

(ibid), Pompeu Sobrinho escreveu sobre esse Padre de origem indiana que, no fim do século 

XVIII, visitou numerosos locais onde existiam inscrições rupestres. Desse trabalho, resultou o 

manuscrito denominado Lamentação Brasílica, em que registrou as suas observações sobre 

inscrições lapidares ou letreiros em pedra existentes no Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, 

Paraíba e Pernambuco. 

O desenvolvimento dos trabalhos da Comissão Científica de Exploração se deu no 

período de 1859 a 1861. Após a finalização dos estudos, a situação climática no Ceará e nos 

estados vizinhos se modificara, encerrando um único e inacreditável período se trinta anos 

sem secas. Nesse período, de invernos regulares, houve a expansão indiscriminada da cultura 

do algodão que, aliada à criação de gado, implicou na ocupação das terras ‘sempre verdes’ e 

no desflorestamento; como pode ser constatado na descrição de Tomás Pompeu de Sousa 

Brasil – o célebre Senador Pompeu: 

 
As pessoas que conheceram algumas de nossas serras, ainda no principio 
deste século, recordam que nelas havia muito mais umidade, mananciais, 
correntes d’água etc. do que presentemente. A serra da Uruburetama há 50, 
ou 60 anos atrás, antes da cultura do algodão, tinha vários mananciais, cujas 
águas, correndo do coração da serra, desciam até o sertão adjacente por 
algumas léguas. Hoje apenas a corrente do Mundaú desce até embaixo; mas 
já não corre pela seca até o mar. A cultura do algodão, que começou ali 
desde o principio deste século, em maior escala, fez desguarnecer as faldas 

                                                
30 A Comissão Geológica do Império do Brasil, 1875-1877, foi organizada por Charles Frederich Hartt, teve 
como assistentes Richard Rathburn, John Casper Branner, Orville A. Derby e dois engenheiros brasileiros: 
Francisco José de Freitas e Elias Pacheco Jordão – primeiro brasileiro a estudar engenharia civil na universidade 
de Cornell, onde se doutorou em 1874 (no mesmo ano que Derby). Essa Comissão tinha o objetivo de construir 
um mapa geológico do Brasil, o que só ocorreu em 1908. A Comissão esclareceu os traços gerais e a estrutura 
geológica brasileira, mas foi dissolvida num momento de boom de investigação geológica no mundo em busca 
de matéria-prima para a indústria. Para maiores detalhes, ver o site do Ministério de Minas e Energia: 
<http://www.cprm.gov.br>. 
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de serra, descobriu as fontes dos mananciais, e a água foi desaparecendo por 
muitas partes e reduzindo aos poucos correntes que restam para mais tarde 
também desaparecerem de todo. O que aconteceu, na Uruburetama, sucedeu 
nas serras vizinhas desta capital, Maranguape, Aratanha, Jubaia, Acarape e 
Baturité, e até nos alagadiços de nossas praias (BRASIL, 1859, p.166-167). 
 

A situação de bonança, diante desse longo período de regularidade pluviométrica, 

modificou a relação e os modos tradicionais de viver no sertão; no sentido de conviver e 

resistir às secas. De acordo com Cunniff, “ironicamente, o período mais próspero da historia 

do sertão agravou os erros e consolidou as tendências dos anos anteriores; a relativa riqueza 

da década de 1860 foi em grande parte responsável pelos horrores da década de 1870” 

(CUNNIFF apud DAVIS, 2002, p.401). A expansão agrícola das fazendas de algodão havia 

interrompido os caminhos, privatizando e destruindo as antigas trilhas de escape; o refúgio no 

litoral e nas serras de clima ameno se tornaram, naquele momento, inacessíveis, com o 

agravante de que a vegetação das encostas havia diminuído: “O que o gado nas serras 

abarrotadas não comia depressa era logo extirpado como lenha ou forragem pelos posseiros” 

(DAVIS, 2002, p.400). Dessa forma, a raiz do flagelo da seca de 1877-1879 encontrava-se na 

conjunção de fatores climáticos benéficos, aceitação do algodão no mercado internacional – 

substituindo o produto americano durante a Guerra da Secessão –, expansão das pastagens 

para os rebanhos bovinos e incremento da população humana. 

Essa situação pode justificar o torpor em que o sertão se encontrava e, do qual foi 

despertado, junto com toda a Nação – em decorrência da seca de 1877 “que chama atenção 

dos veículos de comunicação, especialmente dos jornais do Sul do país, para a existência do 

Norte e de seus problemas” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2006, p.68). Os acontecimentos que 

resultaram na grande obra de Combate às Secas do Nordeste do Brasil, que têm ocupado 

braços e as mentes desde o alvorecer do século XX, tiveram sua origem em anos de bonança, 

em um improvável período de imprevidentes trinta anos de invernos regulares, capazes de 

fazer esquecer a inexorável alteridade entre o verde e a magrém31. “O martírio do homem, ali, 

é o reflexo de tortura maior, mais ampla, abrangendo a economia geral da Vida. Nasce do 

martírio secular da Terra...” (CUNHA, 1902, 2004, p.63). 

Apesar de encerrados os trabalhos da Comissão Científica de Exploração, a 

contribuição dos engenheiros responsáveis pelas Sessões “Geológica e Mineralógica”, 

Guilherme Schurch de Capanema, e “Astronômica e Geográfica”, Giacomo Raja Gabaglia, se 

                                                
31 Termo citado por Euclides da Cunha, pelo qual os sertanejos denominavam o período das secas (CUNHA, 
1902, 2004, p.53). 
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tornaria o ponto de partida para a discussão subsequente. Outra grande contribuição para o 

debate proveio da Memória sobre a Conservação das Matas e Arboricultura como meio de 

melhorar o clima da Província do Ceará, escrita em 1859 pelo Senador Tomás Pompeu de 

Sousa Brasil. O senador se preocupava com a devastação das matas, nas encostas das Serras 

do Ceará, devido à transformações na paisagem do sertão citadas anteriormente.  

As ideias de Pompeu foram amplamente referenciadas pelos engenheiros nos anos 

seguintes – estava ausente das discussões de 1877 porque, naquele momento, já era falecido, 

bem como Gabaglia. A Memória em questão resultou de uma compilação de escritos 

veiculados pelo periódico Cearense: “parecendo-nos depois de alguma utilidade reunir esta 

série de artigos em um folheto para distribuir com os nossos agricultores e criadores, assim o 

fizemos” (BRASIL, 1859, p.148). Pompeu declarava que não pretendia escrever uma 

memória regular a respeito, mas o fez levado unicamente pelo sincero desejo de convencer 

aos seus patrícios “das verdades que aqui anunciamos, verdades incontestáveis bebidas em 

fatos autênticos e na autoridade de sábios respeitáveis”. Adiante, o próprio autor parece 

convencido da inutilidade do seu pleito: 

 
Inútil Cassandra: Debalde havemos demonstrado com os princípios da 
ciência, como a autoridade dos sábios, com a experiência de outros países, e 
até com a nossa própria, que o pernicioso sistema de loteamento das matas, o 
incêndio dos campos no sertão, apressarão o termo de completa ruína de 
nossa terra, e deixarão a nossos vindouros solidões e ruínas, e uma maldição 
eterna à nossa memória. Semelhante aos Israelitas, no deserto, cuidamos 
somente do dia de hoje, amanhã cairá o maná do céu! (Ibid, p.149-150) 
 

Ao longo das discussões iniciadas no Instituto Politécnico, depois conduzida pela 

imprensa e incorporadas ao temário do Clube de Engenharia, não houve consenso em relação 

às propostas, nem mesmo com relação aos efeitos do desmatamento, anunciando um embate 

que se prolonga até os dias atuais. Os estudos dos engenheiros da Comissão resultaram em 

conclusões diferentes sobre o tema. Enquanto Gabaglia apontava que o plantio de arvoredo 

“pode ser a iniciativa para se acautelar a população contra qualquer seca que em determinado 

período voltará sem que se possa evitar nem mesmo minorar o seu rigor” (FERREIRA et al, 

2008, p.47), Capanema acreditava que os efeitos das grandes secas não poderiam ser 

modificados e o plantio de arvoredo, embora importante e desejável, não seria capaz de evitar 

ou minorar o seu rigor, “pois hoje está provado que antigamente as imensas florestas virgens 

não as impediam” (CAPANEMA, 1878, 2006, p.157). Capanema foi inflexível, como pode 

ser constatado na Ata da Sessão Extraordinário do Instituto Politécnico de 18 de outubro de 
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1877, quando foi lida, pelo engenheiro André Rebouças, uma carta do Sr. Conselheiro 

Capanema, uma vez que não poderia comparecer:  

 
Tenho, porém, desde já a declarar que a questão é ociosa, pois condições 
climatológicas, que subsistiam na época terciária, atravessando todos os 
períodos geológicos até hoje não é a débil mão do homem que agora as 
poderá alterar. A questão é outra, de execução relativamente fácil e de 
resultados seguros [...] é uma calamidade periódica, como é impossível fazer 
chover à vontade, previnam-se os meios para arrostá-la placidamente 
(REBOUÇAS, 1877, p.67). 
 

O recrudescimento da grande seca do século XIX (1877 a 1879) resultou no envio de 

uma nova Comissão Científica ao Ceará, presidida por Henrique de Beaurepaire Rohan – 

Engenheiro Militar e Conselheiro de Estado – com participação do engenheiro André 

Rebouças (VILLA, 2001, p.80). Os estudos e as propostas desses profissionais propiciaram os 

avanços sobre o tema, também incorporadas como aporte pelos que vieram depois a engrossar 

as fileiras do combate. 

André Rebouças escreveu Socorros Publicos a Sêcca nas Provincias do Norte, livro 

publicado em 1877 e que continha suas conclusões e propostas, dedicado “Aos Desditosos 

Parias do Norte do Império”, dos quais se declara irmão. Ao fim da apresentação inicial do 

livro, escrita em 7 de novembro de 1877, Rebouças resume: “Foi assim que este escrito 

principiou estudo e terminou grito de dor!”. Em busca de soluções, o autor havia elaborado 

um estudo comparativo “entre os meios de minorar as secas usados na Índia Inglesa e os que 

deviam ser empregados do Norte do Brasil” (REBOUÇAS, 1877, p.8). Enquanto isso a 

situação se agrava e o engenheiro propõe: 

 
1 – que o Instituto Politécnico Brasileiro se reúna em a próxima quinta-feira, 
18 de outubro, para discutir os processos mais econômicos de realizar o 
projeto do Dr. Gabaglia, destinado a melhorar as condições naturais da 
província do Ceará; 
2 – que para essa sessão extraordinária sejam especialmente convidados os 
Exmos. Srs. Conselheiros Henrique de Beaurepaire Rohan e Guilherme 
Schurch Capanema, professor Charles [ilegível]. 
A Propaganda foi veiculada no Jornal do Commercio, no Instituto 
Polythecnico, na Associação Brazileira de Acclimação e na Sociedade 
Auxiliadora da Indústria Nacional (REBOUÇAS, 1877, p.63). 
 

Pode-se concluir que André Rebouças desempenhou um papel importante ao 

articular as discussões no Instituto Politécnico e, certamente, não foi mais atuante no combate 

porque acompanhou o Imperador em seu exílio. Como foi visto, a discussão teve como foco a 

discussão das propostas que o engenheiro Giacomo Raja Gabaglia havia apontado para 
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combater as secas, descritas em Ensaios sobre alguns melhoramentos tendentes à 

prosperidade da Província do Ceará, a saber: 

 
1°. Estudar preliminarmente a distribuição geral e melhor das águas em 
relação às zonas preferíveis, no sentido das comarcas mais ameaçadas de 
secas, em referencia às populações estabelecidas nos terrenos, e finalmente 
pelo valor da produção de cada comarca. 
2°. Fazer convergir as águas das serras para os rios principais ou riachos de 
maior curso. 
3°. Por meio de seguido plantio de árvores convenientes à alimentação do 
gado, tais como canafístulas, mamoeiros etc., guarnecer sucessivamente 
todos os cursos de água alterando (quando facilmente exeqüível) os terrenos 
de modo a formar uma pequena trincheira ou elevação com dois taludes ao 
longo das margens. 
4°. Desobstruir anualmente a rede de rios represados. 
5°. Estabelecer pessoas obrigadas a manter o nível que lhes fosse imposto 
nas represas, de modo a represar somente o volume d’água que se lhe 
marcasse. 
6°. Organizar o sistema de sinais próprio a fazer manobrar as represas em 
tempo, quer para evitar inundações, quer para fazê-las quando se julgasse de 
proveito para a agricultura. Conforme disse, a manobra toda se reduz a 
aumentar ou diminuir o numero de barrotes e vigas. Mas, refiro-me com 
especialidade ao tempo ou instante oportuno. 
7°. Fiscalizar e manter em bom estado as represas e evitar as caprichosas 
derivações que um ou outro exigente quisesse fazer nos cursos de água. 
8°. Finalmente, reduzir tudo quanto dependesse do estado hidráulico da 
província a uma legislação especial e eficaz, quer para acudir aos 
inconvenientes, quer para punir os infratores dos regulamentos e prescrições. 
(CAPANEMA, 1878, 2006, p.139-140). 
 

As Sessões do Instituto Politécnico do Rio de Janeiro para discutir o tema das secas, 

realizadas nos dias 18, 23 e 30 de outubro de 1877, se tornariam célebres e são citadas no não 

menos célebre Os Sertões. Ao sugerir a construção de uma rede de barragens, Euclides da 

Cunha elogia os colegas de profissão e, ao mesmo tempo, critica ironicamente as propostas 

apresentadas: 

 

A ideia não é nova. Sugeriu-a há muito, em memoráveis sessões do Instituto 
Politécnico do Rio, em 1877, o belo espírito do conselheiro Beaurpaire 
Rohan, talvez sugestionado pelo mesmo símile, que acima apontamos. Das 
discussões então travadas, onde se enterreiraram os melhores cientistas do 
tempo – da sólida experiência de Capanema à mentalidade rara de André 
Rebouças – foi a única cousa prática, factível, verdadeiramente útil que 
ficou. Idearam-se, naquela ocasião, luxuosas cisternas de alvenaria; miríades 
de poços artesianos, perfurando as chapadas; depósitos colossais, ou 
armazéns desmedidos para as reservas acumuladas; açudes vastos, feitos 
cáspios artificiais; e por fim, como para caracterizar bem o desbarate 
completo da engenharia, ante a enormidade do problema, estupendos 
alambiques para a destilação das águas do Atlântico!... (CUNHA, 1902, 
2004, p.61-62). 
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Como não poderia deixar de ser, diante de tamanho desafio, a oposição de ideias foi 

uma constante no debate sobre as secas, principalmente no que se refere à preservação das 

matas, apesar de ser uma tarefa difícil apontar quem claramente se opusesse à necessidade de 

reflorestamento e de arborização extensiva para a região. No entanto, essa opinião estava 

longe de ser um consenso; embora no âmbito técnico fosse complicado sustentar uma posição 

contrária, no âmbito político e econômico o desmatamento encontrava-se associado ao 

progresso – vale salientar que a lenha e o carvão eram a base da matriz energética da época.  

As propostas apresentadas nas Sessões no Instituto Politécnico tiveram deliberação 

imediata. Uma delas consistiu na aprovação de uma Representação ao Governo Imperial que 

continha as propostas apresentadas por André Rebouças e Buarque de Macedo, além de um 

ofício encaminhado ao Ministro da Agricultura e assinado por Gaston de Orleans, o Conde 

d’Eu, sobre 

 
a conveniência de se construírem, o quanto antes, no interior da província do 
Ceará e outras assoladas pela seca, represas nos rios e açudes nas 
localidades, que para esse fim, forem mais apropriadas ao abastecimento 
d’água no mesmo interior, e de fazer, por si ou por uma companhia, a estrada 
de ferro de Baturité, e bem assim mandar estudar as medidas indicadas pelo 
finado Dr. Gabaglia, ou quais quer outras, que forem complementares [...] 
Julgo dever acrescentar, que das medidas apresentadas pelo Dr. Gabaglia as 
principais são a meu ver: canalizar o curso dos rios, formando neles represas 
e açudes, e fazer planar arbustos próprios ao sustento de gado, não só ao 
longo das ditas represas como nas divisas de todas as propriedades 
particulares. A segunda proposta foi aprovada nos seguintes termos: o 
instituto considera também de máxima vantagem que o governo faça ativar 
ou executar, para dar trabalho e salários a população, que se tem retirado 
para os centros mais favorecidos: 1°. A construção das vias férreas já 
estudadas na região flageladas pela seca; 2°. As obras de melhoramento dos 
portos marítimos e fluviais; 3°. A construção de linhas telegráficas gerais; 4° 
a desapropriação dos terrenos marginais dessas vias férreas para serem 
divididos pelos retirantes ou colonos nacionais. (REBOUÇAS, 1877, p.92-
93). 

 
Tais propostas foram aprovadas sob os protestos do Sr.Dr.Luz32, que pede a palavra 

pela ordem e diz: 

Que insistia no pedido anteriormente feito, para que o Instituto adiasse por 
alguns dias a solução, que tinha de tomar e agora com maior razão devia ele 
assim proceder, porquanto às ideias lembradas pelo autor do aludido projeto 
acabava o não menos ilustrado Sr. Dr. Rebouças de adicionar muitas outras 
cada qual mais importante e que demandarão exame e reflexão, não 
convindo dar ao governo imperial conselhos que ele não poderá lançar mão; 

                                                
32 A ata da Sessão se refere ao engenheiro como Sr. Dr. Luz, sem especificar o prenome. 
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toda a prudência e calma no procedimento do mesmo Instituto não seriam 
de estranhar, tanto mais quanto as circunstancias econômicas do país não 
são boas, como é geralmente sabido (Ibid, p.87). 

 O Conde d’Eu propôs ainda uma Comissão Especial, incumbida restritamente de 

apresentar parecer acerca de: abertura de poços artesianos e de vias de comunicação, 

acompanhadas de poços e estações de mantimentos, construção de açudes junto dos 

povoados, ou outros pontos mais apropriados, canalização dos rios, estabelecendo no seu 

curso represas ou açudes, abertura de um canal, que comunique as águas do rio S. Francisco 

com o salgado, ou outros rios do Ceará (Ibid, p.94). O desenvolvimento desses estudos 

possibilitou instrumentalizar o combate às secas, tendo como esteio as discussões iniciadas 

naquele momento.  

Assim, aos Engenheiros foi requerida a missão de estruturar o Sertão, levar o 

progresso à região das secas e orquestrar o restabelecimento das cidades. As secas passaram a 

representar um obstáculo ao desenvolvimento e, portanto, foram mobilizados grandes 

esforços para compreendê-las e, em seguida, despendidos vultosos recursos para melhorar as 

condições de vida da população. O conjunto de soluções, apontadas a partir da investigação 

empreendida pelos Engenheiros, se constitui no aspecto técnico e científico das secas33, 

contido nas propostas para combater seus efeitos e para um manejo mais adequado do meio 

ambiente.  

A busca de soluções para as secas foi carregada de idealismo, impregnada pela 

crença no progresso e na eficácia da técnica como solução para todos os problemas 

decorrentes do atraso econômico e cultural. O tom das propostas foi, em grande medida, 

idealista, chegando a desconsiderar os limites impostos pela natureza ao trabalho humano, no 

intento de modificar a realidade e o clima. Se executadas na íntegra, algumas dessas propostas 

transformariam por completo o sertão, o que resultaria na criação de uma nova e inverossímil 

paisagem.  

Destacam-se, nesse contexto, as Obras Contra as Secas, posteriormente 

institucionalizadas pelo Governo Federal com o objetivo de combater os efeitos das 

irregularidades pluviométricas no Nordeste; bem como seus protagonistas – os engenheiros. 

Apesar das obras não terem surtido o efeito imediato desejado, sendo taxadas de inócuas e 

                                                
33 Cabe lembrar que a Dimensão Técnica das Secas inicialmente define-se a partir dos esforços para 1) a 
delimitação das secas como um problema científico que, por conseguinte, implicou 2) a constituição de um 
campo disciplinar de embates técnicos e políticos e 3) a formulação de propostas e o desenvolvimento de ações 
para enfrentar e, pretendia-se, solucionar esse problema. (FERREIRA, DANTAS, FARIAS, 2008, p.45).  
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acusadas de desperdiçar recursos financeiros, em longo prazo propiciaram mudanças no 

direcionamento das políticas adotadas na busca de novos caminhos para o desenvolvimento 

regional. No processo de consolidação do Estado brasileiro as ações voltadas ao Nordeste 

foram constantes.  

Nesse sentido, instituições foram criadas com o fim específico de estruturar a região 

das secas e socorrer a população. O principal órgão gerenciador desses recursos foi 

inicialmente denominado Instituto de Obras Contra as Secas – IOCS –, criado em 1909 

(Decreto 7.619/1909); passando a se chamar Instituto Federal de Obras Contras as Secas – 

IFOCS –, em 1919 (Decreto 13.687/1919) e posteriormente Departamento Nacional de Obras 

Contra as Secas – DNOCS –, em 1945 (Decreto-Lei 8.846). Uma profunda querela política 

permeou o embate contra as secas, o que obrigou ao IOCS (posteriormente IFOCS) a manter 

uma rotina de prestação de contas, por meio da imprensa, o qual relatava os montantes gastos 

com inúmeros projetos, ao passo em que reclamava a pouca conservação das obras pelas 

municipalidades, além de valorizar os benefícios sociais da sua atuação.  

As Obras Contras as Secas e a busca de soluções técnicas para o problema tiveram 

desdobramentos importantes, como a definição do Polígono das Secas (Lei n°175, de 

07/01/1936) e a delimitação do Nordeste como uma Região, oficializada no Anuário 

Estatístico do Brasil em 1938. Alguns engenheiros enxergaram com maior amplitude as 

questões sociais inerentes às secas, extrapolando o aspecto técnico, e concluíram que o 

“remédio” para o Nordeste não poderia se consistir somente em obras de irrigação e de 

“florestamento”, sendo necessário completá-las com o aparelhamento econômico e da defesa 

social, que acarretaria a formação de centros econômicos eficientes ligados por vias de 

comunicação (REVISTA BRAZIL..., 1919, nº201-202). 

Muitas obras foram realizadas com o fim específico de socorrer a população, como 

no caso em que Aarão Reis (Inspetor da IOCS, de 1915 a 1918 e Dirigente da Comissão de 

Obras Novas, de 1915 a 1918) ordenou, em 1916, um serviço que não estava indicado no 

orçamento de uma obra, com o fim de dar trabalho imediato aos muito flagelados que havia 

no local. Por esse e outros motivos, potencializados com a criação da SUEDENE, em 1959, as 

Obras Contra as Secas foram taxadas de assistencialistas, propiciando decisões que criariam 

as condições para o estabelecimento do que se convencionou chamar “indústria da seca”.  

Em busca de soluções para as irregularidades pluviométricas, os engenheiros 

desenvolveram metodologias específicas de trabalho, com forte grau de empiria. A aplicação 

de tais procedimentos atesta o caráter científico da investigação e a correspondência entre o 
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pensamento desses técnicos e os estudos sobre a paisagem, desenvolvida por pensadores 

como Paul Vidal de la Blache e Carl Sauer. Eram conhecidas as ideias de conservação da 

natureza desenvolvidas na Europa e EUA, uma vez que os documentos da época relatam 

viagens a outros países, em diversos continentes, para consulta de literatura. Esse intercâmbio 

de ideias propiciou a construção de um instrumental normativo-propositivo, calcado na leitura 

técnica e no diagnóstico científico, com o respaldo de soluções adotadas com sucesso em 

outros locais – caminho indicado Euclides da Cunha, alguns anos antes.  

A análise das ideias e propostas divulgadas pelos engenheiros dedicados ao Combate 

das Secas permite perceber como esses técnicos viam, entendiam e pretendiam manejar a 

natureza para solucionar ou minimizar os efeitos da irregularidade pluviométrica. Os estudos 

realizados permitiram a esses profissionais compreender que a intensificação do fenômeno e o 

agravamento das suas consequências se originavam nas alterações ambientais imputadas à 

região ao longo do tempo. No entanto, a prática demonstrou que não seria possível modificar 

o clima e criar uma nova paisagem ou mesmo recompor a pretensa paisagem original do 

sertão. Após um século de estudos conclui-se que mais do que manipular a natureza, as 

comunidades humanas necessitam se adaptar e buscar meios e alternativas sustentáveis para 

lidar com os imperativos do clima e conservar os recursos da natureza. 
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Capítulo 2 

Os Debates na Definição do Problema 
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2.1. Os Fóruns de Discussão 

O caminho apontado para estudar o Combate às Secas e a Defesa das Florestas se 

constitui numa revisão do passado sob a ótica das relações estabelecidas entre a sociedade e a 

natureza no Brasil. Esta abordagem se configura como um novo olhar, envolvendo questões já 

discutidas historicamente. Apesar de amplamente estudada, a história das secas ainda desperta 

interesse, passado mais de um século do início das discussões sobre o tema, então visto como 

uma questão nacional. 

O interesse pelas secas foi crescente ao longo dessas primeiras décadas do século 

XX. Os engenheiros, que se debruçaram sobre o problema e assumiram a tarefa de resolver o 

problema, buscaram soluções técnicas para reverter, ou minimizar, seus efeitos. O debate 

extrapolou o meio profissional e despertou o interesse público através da imprensa e da 

literatura. No entanto, foi no âmbito técnico-científico que a discussão se qualificou e 

avançou, tendo como fóruns privilegiados as sessões do Instituto Politécnico e do Conselho 

Diretor do Clube de Engenharia. As revistas técnicas de engenharia desempenharam papel 

preponderante nas discussões, divulgando as propostas, as teorias e os estudos em curso no 

Brasil e no mundo, assim fomentando o debate com argumentos técnicos e científicos. 

 

O Instituto Politécnico 

A Engenharia foi um dos primeiros ofícios ensinados no Brasil, cuja origem remonta 

à formação militar34, de modo que a Escola Politécnica é herdeira dessa tradição e resulta de 

mudanças no ensino com a separação entre a formação civil e militar35 (FADEL, 2009, p.67). 

                                                
34 Em 1698, o Rei de Portugal sancionar um curso de formação de soldados técnicos a fim de promover a defesa 
da Colônia. Posteriormente, criou-se a “Aula de Artilharia”, em 1738. Em 1774, acresceu-se a essa aula da 
cadeira de Arquitetura Militar que passou a denominar-se “Aula Militar do Regimento de Artilharia”, com a 
dupla finalidade de preparar artilheiros e de formar oficiais para o exercício de Engenharia. Em 1792, instalou-se 
a Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho, a primeira escola de engenharia das Américas e a 
terceira do mundo, que tinha por objetivo formar oficiais das Armas e Engenheiros e tornou-se a base para a 
implantação da Real Academia Militar, criada por ordem de D. João VI, em 23 de abril de 1811. 
35 Segundo Roberta Marx Delson (1995), existe alguma discordância sobre a data real de fundação e a atual 
localização da primeira escola de engenharia no Brasil, sendo apontadas diversas datas. De acordo com a autora, 
as estimativas mais recentes sugerem que tais instruções começaram no Rio de Janeiro em 1690, quando o 
Capitão Engenheiro Gregório Gomes Henriques deu aulas na arte e uso da artilharia para homens da guarnição 
local, mas a instrução formal só começou em 1735. A aula de fortificação e artilharia do Rio foi 
instantaneamente um grande sucesso, especialmente sob a direção de João Fernandes Pinto Alpoim. Porém, a 
escola entrou rapidamente em declínio e foi submetida a uma revisão completa, em 1790, sob a orientação do 
Conde de Resende. Após essa reforma, graduandos da academia do Rio teriam também que estudar arquitetura 
civil, no sexto ano do curso, além de carpintaria e cantaria ornamental. Os programas de engenharia militar 
foram planejados para serem rigorosos e para desenvolver um espírito de grupo. 
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Entre os campos profissionais atuantes na Primeira República, a Engenharia se destacou como 

detentora dos novos saberes e executora da modernidade. A primeira Associação de 

Engenheiros do Brasil foi o Instituto Politécnico36, fundado no período imperial (1862) e que 

se tornou o fórum de discussão dos temas inerentes à profissão, protagonizando o debate 

sobre as secas a partir de 1877. De acordo com o histórico do Clube de Engenharia, 

apresentado por Ramalho Ortigão Júnior (2004) em O Clube de Engenharia e sua História: 

 

O Instituto Politécnico foi criado nos moldes do seu congênere francês e 
congregou os mais ilustres engenheiros do Império e a quase totalidade dos 
professores da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, sob a presidência do 
Conde d´Eu. 

 

Segundo o autor, as atividades do Instituto cessaram em 1916, enquanto outros 

autores consultados defendem que não ocorreu uma dissolução formal: “Ele extingue-se em 

data incerta, provavelmente na segunda década de nosso século, incapaz de adaptar-se aos 

novos tempos e superado por associações científicas e profissionais mais dinâmicas” 

(COELHO apud FADEL, 2009, p.69).  

Entre essas associações, pode-se citar o Clube de Engenharia37 – que se projetou e se 

desenvolveu nas primeiras décadas do século XX – e a Academia Brasileira de Ciências, que 

absorveu parte das atribuições do Instituto Politécnico (ORTIGÃO JÚNIOR, 2004). De 

acordo com o exposto no Capítulo 1, esse Instituto teve destacada atuação como o berço do 

debate inaugural do que se define como o combate às secas. 

 

O Clube de Engenharia 

O Clube de Engenharia foi fundado no Rio de Janeiro, em 24 de dezembro de 1880 

por Conrado Jacob Niemeyer. O Engenheiro convidou seus ilustres colegas da Escola 

Politécnica e alguns Industriais para participarem, na qualidade de instaladores, da criação do 

                                                
36 O Instituto não deve ser confundido com Escola Politécnica, criada no Rio de Janeiro em 1874 e ainda 
existente – hoje integrada à Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
37 A fundação do Clube de Engenharia, na cidade do Rio de Janeiro, contou com a presença de aproximadamente 
cinquenta engenheiros de 1880, em sua reunião inaugural. Foi Conrado Jacob de Niemeyer quem teve a idéia de 
institucionalizar as habituais reuniões de engenheiros que se realizavam nas dependências da sua papelaria, na 
Rua da Alfândega n°6, primeira sede do clube. Mais do que uma associação de engenheiros, o clube se 
caracterizou desde o inicio de suas atividades como uma instituição a serviço da engenharia, estabelecendo 
vínculos estreitos com os industriais da época. Os próprios estatutos (Estatutos do Clube de Engenharia, 1881) 
realçavam, entre seus objetivos principais, o de “promover e estruturar relações entre as classes de engenheiros e 
as dos vários ramos industriais” (CACHAPUZ, 2001, p.31-32). 
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Clube de Engenharia, que passou a funcionar no andar superior de seu estabelecimento 

comercial naquela cidade e, assim, essa Associação se converteu num ambiente propício para 

o encontro dos engenheiros com o nascente empresariado (COELHO, 1999 apud FADEL, 

2009, p.69).  

Sob o lema “o engrandecimento da pátria pelo trabalho”, o Clube de Engenharia e 

sua Revista reuniram sob um mesmo ideal, engenheiros, negociantes e Industriais; e, para 

tanto, os primeiros Estatutos Clube de Engenharia explicitavam como objeto “promover e 

estreitar relações entre as classes de engenharia e as dos vários ramos industriais, no que diz 

respeito aos interesses recíprocos das suas funções” (Art.1°). Para Alexandre Saes (2008, 

p.215), com a formação do Clube, consolidava-se um novo grupo político respeitável dentro 

da política nacional, cujos ideais nacionalistas e industrialistas se contrapunham aos grupos 

dominantes mercantis. 

É digno de reconhecimento o papel do Clube de Engenharia como consultor e 

mediador de pleitos dos governos, federais e estaduais, em questões técnicas. Como exemplo 

pode-se citar o caso da Estrada de Ferro Mossoró-São Francisco: em 1910, o Intendente de 

Mossoró (RN), Jeronymo Rosado, telegrafou ao Clube de Engenharia pedindo intervenção 

junto ao Governo para mandar fazer estudos e autorizar orçamento para a referida Estrada de 

Ferro. Atendendo ao pleito, o Presidente do Clube, Eng. Paulo de Frontin, designou o Eng. 

Chrockatt da Sá para estudar a questão e relatá-la ao Conselho Diretor (REVISTA DO 

CLUB..., 1910, n. 22, p.3-25), as discussões geradas acerca desse assunto incorporaram 

importantes argumentos para o combate às secas, como será visto no Capítulo 3.  

O Conselho Diretor do Clube de Engenharia discutiu e elaborou pareceres sobre 

assuntos diversos relacionados à Capital Federal e ao território brasileiro, nas decisões que 

ampararam o desenvolvimento, em especial no período de trinta anos (1903-1933) em que o 

Clube esteve sob o comando do seu Presidente Perpétuo Paulo de Frontin38:  

                                                
38 André Gustavo Paulo de Frontin nasceu no Rio de Janeiro em 17 de setembro de 1860. Em 1880 foi aprovado 
em primeiro lugar no concurso para Lente Catedrático da cadeira de Mecânica Aplicada da Escola Polytechnica. 
Foi o Diretor da Escola que por mais tempo permaneceu no cargo, de 1915 a 1930. Presidiu o Clube de 
Engenharia de 1903 a 1933. Atuou em vários campos da engenharia, na área ferroviária destacou-se por duplicar 
a linha da Central do Brasil na Serra do Mar, sem interromper o tráfego. Levou 17 meses para executar esse 
trabalho, quando a previsão de outros especialistas era de cinco anos. Foi responsável pelas obras de construção 
da Avenida Central (atual Av. Rio Branco), marco da renovação urbana do Rio de Janeiro. É considerado o 
Patrono da Engenharia Brasileira (Associação dos Antigos Alunos da Escola Politécnica, A3P – 
http://www.a3p.com.br). Liderou a política carioca, desde a criação da Aliança Republicana, em 1917, até o 
desaparecimento do Partido, em 1922 (PINTO, 2009). Ocupou cargos importantes, entre eles de Prefeito da 
Cidade do Rio de Janeiro (1919), Deputado Federal (1919-1920) e Senador da República (1917-1918 e 1921-
1930) (para maiores detalhes, ver o Portal Senadores: <http://www.senado.gov.br>). Entre os efeitos imediatos 
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A história do Clube de Engenharia até 1930 revela a enorme influência que a 
entidade exerceu na resolução de várias questões de interesse público 
nacional ou local. Desde a sua fundação, o clube vinha funcionando 
informalmente como um órgão de consultoria do governo central e de várias 
municipalidades, suprindo em larga medida a incapacidade técnica do 
aparelho estatal em seus diversos níveis. Esse papel se tornou mais 
importante depois de 1900 (CACHAPUZ, 2001, p.56). 
 
 

Quando se deu a grande reforma urbana do Rio de Janeiro, a partir de 1902, o 

engenheiro Paulo de Frontin gozava de grande prestígio, tanto junto ao Presidente Francisco 

de Paula Rodrigues Alves quanto junto ao Prefeito, o também engenheiro Francisco Pereira 

Passos. Dessa forma, à frente da sua empresa Melhoramentos no Brasil, recebeu a 

incumbência de executar o principal projeto – a Avenida Central. Logo, esse seria o endereço 

definitivo do Clube de Engenharia, a primeira sessão no novo edifício ocorreu em 16 de 

Fevereiro de 1910 (REVISTA DO CLUB..., 1926, n°28). A escalada que levou a sede do 

Clube de Engenharia a se localizar na Avenida de maior prestígio da renovada Capital 

Federal, reflete o grande prestígio atingido pela engenharia nacional na Primeira República, 

conduzida por um grupo de profissionais experientes, sob o comando de Frontin. 

Em 1922 foi publicado um número especial da Revista do Club de Engenharia em 

comemoração ao Centenário da Independência do Brasil e o 42° ano da fundação do Clube 

(REVISTA DO CLUB..., 1922, p.237-256). Nessa edição, o Relator Francisco Bhering 

destacou as contribuições do Clube para a comemoração do Centenário: I. A construção da 

Carta Geográfica do Brasil; II. A realização do 2° Congresso Ferroviário Sul-Americano; III. 

A Realização do Congresso Internacional de Engenharia e IV. A Publicação de um número 

especial da Revista. Sobre a Carta Geographica Commemorativa do Centenário, definida 

como um verdadeiro serviço público, o relator alerta que, pela própria natureza dos seus 

trabalhos, a execução seria excessivamente morosa; o que de fato se deu, tendo em vista que a 

sua publicação somente ocorreu em 193039.   

                                                                                                                                                   
da revolução de 1930, cabe destacar o ostracismo de Frontin e de outras figuras proeminentes do Clube de 
Engenharia. Senador pelo distrito federal desde 1921, recusou um convite para concorrer às eleições de março de 
1930 como companheiro de chapa de Getúlio Vargas, permanecendo fiel ao presidente Washington Luís. Com a 
vitória da revolução, foi indiciado pelo tribunal especial, órgão de justiça criado por Vargas com a finalidade de 
apurar e julgar os supostos atos de corrupção praticados durante a administração anterior. Segundo um de seus 
biógrafos, Frontin também sofreu a ameaça de perder o cargo de professor catedrático na escola politécnica do 
Rio de Janeiro. Em março de 1931, numa demonstração de solidariedade com seu antigo líder, o Clube de 
Engenharia reformou seus estatutos a fim de aclamá-lo Presidente Perpétuo da entidade (CACHAPUZ, 2001, 
p.148). 
39 Disponível para consulta no Setor de Cartografia do Clube de Engenharia e na Fundação Biblioteca Nacional. 
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No Clube de Engenharia, o pensamento acerca das questões ambientais não era 

unânime. Como foi dito, essa Associação congregava industriais e comerciantes entre os seus 

membros, que supostamente seriam avessos a uma defesa mais enfática da preservação 

ambiental. Por outro lado, os próprios engenheiros eram também empreendedores, 

organizavam empresas do tipo Companhias de Melhoramentos que executavam obras 

diversas (portuárias, ferroviárias, sanitárias, etc.). Dessa forma, os autores de alguns pareceres 

eram os mesmos que posteriormente pleiteavam as concessões das obras ao Congresso 

Nacional. 

É importante salientar que tais considerações não invalidam o mérito das discussões, 

que têm como marca notável o idealismo, a retórica e o “patriotismo” (termo largamente 

usado nos pronunciamentos da época) dos oradores nas eloqüentes conferências proferidas no 

plenário Clube, não raro prestigiadas por Ministros, Senadores e Presidentes da República. 

As grandes contribuições da engenharia nacional encontram-se intrinsecamente 

relacionadas a aspectos vitais para o progresso do país – a hidráulica e as estradas de ferro. A 

engenharia hidráulica tem importantes funções, é largamente utilizada desde a antiguidade 

para gerar energia mecânica e possibilitar o armazenamento de água e a irrigação. Nas 

primeiras décadas do século XX, as discussões sobre o tema indicavam a necessidade de 

regularizar cursos d’água para facilitar a navegação, de providenciar o abastecimento e o 

saneamento das cidades e, no que se refere a ocorrência das secas na região semi-árida, 

promover a açudagem “em máxima escala”. 

A partir do final da Primeira República o Clube de Engenharia perde visibilidade, 

encerrando um período de trinta anos (1903-1933) sob a presidência de Paulo de Frontin, o 

que resultou na adoção de novas posturas profissionais e adaptações à realidade social e 

política; o que não o impediu de continuar desempenhando o papel de maior associação da 

engenharia nacional. 

 

As Revistas Técnicas 

 

Revista do Club de Engenharia 

 Esta fonte de dados foi uma escolha natural, tomada como a voz oficial da 

corporação dos Engenheiros no período estudado. Fundada em 1887 e ainda existente, é uma 
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fonte de dados privilegiada que se tornou um veículo imprescindível para a discussão e 

divulgação dos estudos em curso e dos relatos de viagens aos lugares assolados pelo 

fenômeno climático, assim como um meio de tornar públicas as obras contra as secas 

desenvolvidas naquela época: “A Revista foi fundada (1887) como complemento necessário 

às sociedades científicas. Impressos seus atos, consignados os progressos e desenvolvimento 

da ciência” (REVISTA DO CLUB..., 1889, Anno III, Vol.III, p.7).  

A Revista do Club de Engenharia desempenhou um importante papel ao representar 

oficial e corporativamente os Engenheiros brasileiros naquele período, sendo, portanto 

importante fonte de dados empíricos, pois contém grande quantidade de artigos publicados 

sobre o tema das secas. Constitui-se, portanto, numa importante fonte de dados para discutir a 

formação da cultura técnica moderna no Brasil, como atestam trabalhos científicos 

recentemente desenvolvidos sobre o tema. Nesse sentido, a autora Simone Fadel (2009) 

afirma sobre as revistas das instituições que congregavam os engenheiros na Primeira 

República:  

 

A fala organizada desses profissionais, através das atas das reuniões, das 
memórias apresentadas, dos artigos publicados, foi de fundamental 
importância para o entendimento da rede que consolidou a categoria 
profissional dos engenheiros em diferentes instancias da sociedade e na 
burocracia estatal. (FADEL, 2009, p.30). 

 

Por outro lado, diversos associados também se dedicavam à política, como é o caso 

emblemático de Paulo de Frontin, Presidente do Clube por trinta anos ininterruptos – de 1903 

a 1933 –, ao longo dos quais desempenhou as funções de Senador (1917-1918 e 1921-1930), 

Deputado Federal (1919-1920) e Prefeito do Rio de Janeiro (1919). Assim, é possível 

constatar uma relação de proximidade entre o Clube de Engenharia e as altas esferas do poder 

central. A revista enfrentou dificuldades para sua edição, tanto que existem lapsos de 

publicação, o que não impediu a divulgação das Atas das Sessões do Conselho Diretor através 

do Jornal do Commercio para o conhecimento imediato dos seus associados, sendo 

posteriormente publicadas nas edições subsequentes.  

O conjunto das Revistas do Club de Engenharia referentes a este estudo, publicadas 

no período de 1887 a 1934, está integramente disponível em forma de imagens digitalizadas 

no Anuário da Revista do Club de Engenharia da Fundação Biblioteca Nacional 

(http://www.objdigital.bn.br/acervo_digital/).  
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Revista Brazil Ferro-Carril 

A Revista Brazil Ferro-Carril foi outro periódico técnico que despertou interesse em 

função da grande quantidade de informações sobre as Secas, o Nordeste brasileiro e a 

conjuntura social e econômica do Brasil na Primeira República. Inicialmente dedicado à 

Viação, a Revista foi aos poucos incorporando temas da Engenharia, Transportes, Economia e 

Finanças e assim, o conteúdo dos artigos publicados começou a se transformar, na medida em 

que a periodicidade passa de mensal para quinzenal e, posteriormente, semanal. A Revista 

tinha como objetivo principal “elevar as ferrovias às verdadeiras conveniências econômicas e 

políticas do país”, ou seja, buscava contribuir para expandir as vias férreas. O surgimento da 

Revista, em 1910, recebeu voto de louvor do Conselho Diretor do Clube de Engenharia. No 

seu primeiro Editorial publica Nosso Programma: 

“Brazil Ferro-Carril”, ao surgir à luz da publicidade, cumpre o dever de 
expor o seu programa, resumindo-o em poucas linhas [...] Não pode mais o 
Brasil prescindir de estabelecer vias férreas em todas as latitudes do seu 
imenso território, a fim de desbravar o mato, civilizar o interior e povoá-lo 
de braços europeus ou mesmo nacionais que sejam afeitos ao trabalho rural e 
competentes no amanho das terras [...] Só por meio da expansão ferroviária 
chegaremos a conquistar a nossa supremacia econômica no continente [...] 
Julgamos, porém, que em toda exploração de estradas de ferro, assim como 
nas novas concessões deve o Governo atender para o interesse da população 
[...] “Brazil Ferro-Carril”, além de tratar todas as questões da sua 
especialidade sob os pontos de vista técnico e econômico, será um veículo de 
informações úteis, mesmo indispensáveis, ao público e as próprias estradas 
de ferro, enfeixando em diversas secções tudo quanto se refira ao 
desenvolvimento das estradas de ferro nacionais e estrangeiras, constituindo-
se assim num verdadeiro repositório de informações [...] Em seus escritos 
procurará sempre manifestar-se com a maior sinceridade, prestando 
verdadeiro culto à verdade e à ciência. Não defenderá jamais interesses 
inconfessáveis e não se fará eco de injustiças nem de ataques sistemáticos 
contra administrações quaisquer [...] Antes a prestar-se a ser joguete de 
paixões, desafetos, rivalidade contra quem quer que seja, preferirá quebrar a 
sua pena e desaparecer. À culta imprensa do Brasil, a cujas fileiras nos 
incorporamos hoje, pedimos a bondade da sua proteção, pois que, sem ela, 
difícil nos será atingirmos ao “desideratum” que nos propomos. (REVISTA 
BRAZIL..., 1910, Anno1, n°1). 

 

Em termos da periodicidade, as duas Revistas apresentam trajetórias inversas no 

período estudado: enquanto a Revista do Club de Engenharia alterna suas edições e decai em 

números publicados, a Revista Brazil Ferro-Carril aumenta sua periodicidade, demonstrando 

ter alcançado grande sucesso editorial. Não foi possível saber até quando a Revista foi 

publicada. Em 1944, em plena II Guerra Mundial, este periódico enfrentou problemas 

financeiros, como pode ser verificado no Aviso aos assinantes e anunciantes (REVISTA 
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BRAZIL..., 1944, n°1040): “Por motivos de crise que a indústria ferroviária atravessa em toda 

a parte desde o início da guerra e cujos reflexos se têm feito sentir entre nós, o ‘Brazil Ferro-

Carril’ vê-se forçado a dar só uma edição por mês até que se restabeleça a normalidade 

internacional”. De acordo com informações orais do setor de periódicos da Fundação 

Biblioteca Nacional, a Revista Brazil Ferro-Carril existiu até a década de 1950, se 

extinguindo por motivos desconhecidos. 
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2.2. As Secas Definem a Região 

A paisagem das secas, do Nordeste brasileiro, tem sido abordada por vários autores e 

se constitui objeto de estudo em diversos campos do conhecimento. O tema está no cerne dos 

discursos fundadores e ordenadores da nação brasileira que tiveram lugar nos primeiros anos 

da República e, mais recentemente, se converteu em foco privilegiado no âmbito das 

discussões da historiografia atual. A partir da década de 1970, os aspectos culturais do 

comportamento humano passaram a ser tratados como centro do conhecimento histórico, num 

movimento que estudiosos como Peter Burke (2005, p.131) chamam de “virada cultural”. 

Essa nova forma de interrogar a realidade tem tratado dos enredos e arranjos que 

possibilitaram a formação dos territórios brasileiros, em torno dos quais gravita a construção 

das identidades regionais. 

 

Uma Paisagem Impressionadora 

A Região Nordeste é definida pela paisagem singular, na qual a natureza tem lugar 

de destaque, a evocar identidade. No Litoral, o mar e as dunas de areia branca; no Sertão, o 

verde e a magrém;40. No início do século XX a literatura contribuiu na definição do território 

nordestino, povoou o imaginário da época: 

 

É uma paragem impressionadora. As condições estruturais da terra lá se 
vincularam à violência máxima dos agentes exteriores para o desenho de 
relevos estupendos. O regime torrencial dos climas excessivos, sobrevindo, 
de súbito, depois das insolações demoradas, e embatendo naqueles pendores, 
expôs há muito [...] as séries mais antigas daqueles últimos rebentos das 
montanhas [...] mal cobertos por uma flora tolhiça – dispondo-se em 
cenários em que ressalta, predominantemente, o aspecto atormentado das 
paisagens. Porque o que estas denunciam – no enterroado do chão, no 
desmantelo dos cerros quase desnudos, no contorcido dos leitos secos dos 
ribeirões efêmeros, no constrito das gargantas e no quase convulsivo de um 
flora decídua embaralhada em esgalhos – é de algum modo o martírio da 
terra, brutalmente golpeada pelos elementos variáveis, distribuídos por todas 
as modalidades climáticas (CUNHA, 1902, 2004, p.26-27)41. 

 

Nessa paisagem foi fundado o Nordeste brasileiro, então Norte, num lento processo 

de construção que se desenvolveu desde o Brasil Colônia. Para Albuquerque Júnior (2006, 

                                                
40 Termos citados por Euclides da Cunha n’Os Sertões (p.53), usados pelos sertanejos da época para diferenciar a 
estação chuvosa dos estios.  
41 A primeira edição d’Os Sertões, de Euclides da Cunha, ocorreu em 1902, publicada pela Laemmert & C. 
Editores, Rio de Janeiro/ Casa filial em São Paulo.  
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p.68) o termo Nordeste surgiu para designar a parte do Norte sujeita às estiagens. Segundo o 

autor, “O Nordeste é, em grande medida, filho das secas; produto imagético-discursivo de 

toda uma série de imagens e textos, produzidos a respeito desse fenômeno”. Ao evidenciar a 

ocorrência das secas e suas consequências nefastas, o discurso de fundação da nova região 

contribuiu para evocar na paisagem nordestina o seu caráter “maravilhoso”42, no sentido do 

deslumbramento; lembrando que o “demoníaco” é outra forma do maravilhoso 

(GREENBLATT, 1996). O maravilhoso ou, mais frequentemente, o demoníaco, explica a 

paisagem nordestina.  

Em 1919 o deputado Assis Brazil declara que o Nordeste “deve ser abandonado e 

despovoado” e recomenda aos seus aos habitantes que emigrassem para o sul (REVISTA 

BRAZIL..., 1919, n°191). Ao determinismo que grassava nessas visões acerca do Nordeste 

vão se contrapor ideais políticos e técnicos, em especial representados pelo combate às secas, 

que buscou transformar a realidade. Embora a leitura da paisagem nordestina, realizada 

àquela época, indicasse os seres humanos como vítimas da natureza, havia o entendimento de 

que a interferência humana sobre o meio natural causava o agravamento dos problemas 

decorrentes do regime cíclico das secas.  

Ícone da literatura regionalista, Os Sertões: Campanha de Canudos, lançou Euclides 

da Cunha no circulo privilegiado dos escritores de renome no início do século XX. A 

condição de engenheiro do autor está presente em sua obra, reproduzindo o ideário desses 

profissionais, que à época tomaram para si a responsabilidade de conduzir o país à 

modernidade. O olhar mais atento do engenheiro-escritor muito acertadamente reconstrói a 

história e identifica na paisagem as marcas do passado43.  

Para Roberto Ventura (2004, p.4) Euclides da Cunha traçou paralelos entre os dois 

lados do conflito, mergulhados no mesmo fanatismo: o soldado e o jagunço, o litoral e o 

Sertão, a República e Canudos. O mestiço do Sertão apresentaria vantagem sobre o mulato do 

litoral, devido ao isolamento histórico e à ausência de componentes africanos, que tornariam 

sua evolução mais estável. Para Albuquerque Júnior (2006, p.53), n’Os Sertões aparece 

                                                
42 O conceito medieval do Maravilhoso, que significa a estupefação diante do superlativo da natureza tropical, 
ganha novo sentido após o Renascimento e a colonização do Novo Mundo, passando a significar o reencontro do 
Homem Natural com o princípio do mundo, um retorno ao paraíso perdido, gerou mitos e geografias imaginárias 
nas quais as dimensões visíveis e invisíveis se articulam. O Maravilhoso vai alcançar a dimensão terrena, o 
deslumbramento com a natureza é passo fundamental para a secularização do conhecimento, gera o interesse e o 
desenvolvimento das Ciências Naturais (GREENBLATT, 1996).  
43 Heranças, definidas por Milton Santos (1999, p. 83) como “rugosidades do espaço”, que são aquelas marcas 
do tempo, porções de trabalho morto incorporadas à paisagem e que permanecem na atualidade. 
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formulado o par de opostos que vai perpassar os discursos sobre nossa nacionalidade. 

Enquanto o espaço do litoral representa o processo colonizador e desnacionalizador – local, 

vidas e culturas voltadas para a Europa –, o Sertão aparece como o lugar onde a nacionalidade 

se esconde, livre das influências estrangeiras. Euclides acreditava que a natureza “selvagem” 

era um desafio a ser vencido pela técnica, ou seja, dados os meios seria possível melhorar as 

condições de vida no Sertão, mas denuncia a destruidora ação humana ao longo de quatro 

séculos de colonização como causa do deserto “ilógico” do Sertão.  

As secas delimitam o Sertão, fronteira da civilização segundo Albuquerque 

Júnior (Ibid, p.68), deixando de ser aquele espaço abstrato que se definia como todo o interior 

do país, para ser uma apropriação regional: “Só o Nordeste passa a ter Sertão e este passa a 

ser o coração do Nordeste, terra da seca, do cangaço, do coronel e do profeta”. A natureza tem 

lugar de destaque nessa paisagem e a sua investigação – da botânica, do clima, da agricultura, 

dos costumes, etc. – se constituiu num meio definitivo para reconhecer os elementos 

estruturadores do território nordestino44 no processo de construção do Brasil como uma nação 

moderna. Assim, as secas conformaram limites e fronteiras. 

Na transição entre os séculos XIX e XX, a grande preocupação em perscrutar e 

cartografar o território não era uma realidade restrita ao novo mundo; em antigos países como 

a França e a Alemanha, a historiografia nacional e a geografia científica desempenhavam 

missão patriótica (DOSSE, 2001). Após a Revolução Francesa, os historiadores românticos 

ganharam status e ascensão política, construindo a Revolução como o grande acontecimento 

da história da França e assim, se converteram nos grandes elaboradores da idéia de Nação. A 

Geografia é chamada a legitimar o espaço nacional, fundamental na historiografia. A Escola 

Romântica dominou até meados do século XIX, quando foi superada pela Escola Metódica 

Alemã, considerada o positivismo na história. Para os românticos, o povo encarna a Nação; 

enquanto que para os metódicos, o sujeito é o Estado. Tudo mudou no início do século XX 

com a Escola dos Annales, quando a história deixou de ser confundida com memória e passou 

a sintetizar singularides. Sob a influência de Paul Vidal de La Blache a geografia incorporou a 

região e a Nação passou a ser a soma das regiões (REIS, 2000). O movimento francês 

influenciou intelectuais brasileiros – como Gilberto Freyre e Luís da Câmara Cascudo, entre 

outros –, que pensaram o Nordeste e o Regionalismo como forma de construir a nação, 

articulando as contribuições regionais e reagindo ao desenvolvimento homogeneizador. 

                                                
44 De acordo com o site do IBGE, atualmente o Nordeste brasileiro está dividido em quatro zonas: meio-norte, 
zona da mata, agreste e sertão. 
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A ocorrência de secas é definida como um fenômeno climático cíclico na Região 

Semiárida brasileira, na qual o meio ambiente se recompõe após o período de estiagem. Ao 

analisar O Domínio dos Sertões Secos, Aziz Ab’Sáber (2003, p.85) descreve essa dinâmica 

como um atributo do clima semiárido regional: 

 

No período seco existem nuvens esparsas, mas não chove. Na longa 
estiagem os sertões funcionam, muitas vezes, como semidesertos nublados. 
E, de repente, quando chegam as primeiras chuvas, árvores e arbustos de 
folhas miúdas e múltiplos espinhos protetores entremeados por cactáceas 
empoeiradas, tudo reverdece. A existência de água na superfície dos solos, 
em combinação com a forte luminosidade dos sertões, restaura a 
funcionalidade da fotossíntese. 

 

O autor explica que o período seco, com forte acentuação de calor, corresponde ao 

inverno meteorológico, enquanto que o período de chuvas corresponde ao verão. Porém, com 

a ressalva de que as quatro estações tradicionais “tem validade muito pequena ou quase 

nenhuma para as regiões equatoriais, subequatoriais e tropicais”, reconhece que o povo que 

“sente na pele” os efeitos diretos desse calor não tem dúvidas em chamar o verão chuvoso de 

inverno (Ibid, p.85). 

Embora sejam poucas as informações sobre a estrutura do ambiente natural no 

Sertão Seco antes da chegada dos colonizadores ao Brasil, é possível supor que as 

comunidades que habitaram a região no passado desenvolveram mecanismos para conviver 

com as irregularidades pluviométricas. Os povos nativos do Brasil foram inicialmente 

classificados como dois grandes grupos, definidos genericamente em termos do idioma e da 

localização geográfica. Segundo Darcy Ribeiro (2006, p.28-29), os grupos indígenas 

encontrados no litoral eram principalmente tribos de tronco Tupi, que pela unidade lingüística 

e cultural foram classificados como uma macroetnia, oposta globalmente aos outros povos 

designados pelo português como Tapuias, ou inimigos. Para Julio Cezar Melatti (1986, p.32-

33), houve uma supervalorização da língua e dos índios Tupi, uma vez que diversos cronistas 

deixaram muitas informações sobre seus costumes, o que não aconteceu com outros grupos 

tribais. 

 

Antes que a pesquisa etnológica se iniciasse no Brasil, a partir do final do 
século passado [XIX], o que se sabia dos costumes indígenas se referia 
sobretudo aos índios Tupi, devido às informações de André Thevet, Jean de 
Léry, Claude d’Abbeville, Hans Staden, Gabriel Soares, José de Anchieta, 
Pero de Magalhães Gandavo e outros. Dada a falta de informações sobre os 
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índios não Tupi, as grandes figuras da literatura brasileira, nos seus trabalhos 
indianistas, focalizaram predominantemente o índio Tupi [...] A primeira 
classificação das línguas indígenas do Brasil foi aquela que as distribuía em 
línguas Tupi e línguas Tapuya. Tal classificação se deve aos primeiros 
colonizadores e missionários, que adotaram os próprios preconceitos dos 
índios Tupi contra os demais. Assim, enquanto as línguas classificadas como 
Tupi se relacionavam entre si, as classificadas como Tapuya eram as mais 
diversas, completamente diferentes umas das outras, e que aos missionários 
não interessava conhecer (ibidem).  

 

No alvorecer da nossa historiografia oficial já se conformam os valores culturais 

dualistas que mais tarde se definiriam como opostos: o litoral e o Sertão, o sul e o norte, como 

expressões do moderno e do arcaico – o “dócil” amigo Tupi habita o litoral e o “bárbaro” 

inimigo Tapuia se esconde no Sertão. Gaspar Barléu (apud SILVA, 2000), em Historia dos 

feitos recentemente praticados durante oito nos no Brasil e noutras partes sob o governo do 

ilustríssimo João Maurício Conde de Nassau Etc.45, assim se refere aos Tapuias: “Há por 

estas regiões um gentio feroz, bárbaro, de costumes inteiramente rudes, da raça dos 

antropófagos”. Os holandeses tiveram o seu apoio na guerra contra os portugueses, 

conviveram com eles e melhor puderam observá-los, conta Barléu: 

 

É célebre no Brasil holandês o nome dos tapuias, por causa do seu ódio aos 
portugueses, das guerras com os seus vizinhos e dos auxílios mais de uma 
vez prestados a nós. Habitam o Sertão brasileiro, bastante longe do litoral, 
onde dominam os lusitanos ou os batavos. Distinguem-se por suas 
designações, línguas, costumes e territórios. São-nos mais conhecidos os que 
moram nas vizinhanças do Rio Grande e do Ceará e no Maranhão [...] (Ibid, 
p.260). 

 

Embora o termo Sertão esteja relacionado a todo o interior do Brasil, não 

significando necessariamente a Região Semiárida, outro documento atribuído ao período 

colonial vem confirmar o Sertão Seco como território Tapuia. Em Diálogos das Grandezas do 

Brasil, anteriormente citado, os hábitos desse grupo étnico são descritos pelo personagem 

                                                
45 “Quando de sua estada em terras do Brasil (1637-1644), o Conde João Maurício de Nassau fez reunir o 
material necessário para um amplo programa editorial visando divulgar esta parte do Novo Mundo para a Europa 
de então. Ao retornar aos Países Baixos, confiou a narrativa dos sete anos do seu governo em terras brasileiras ao 
conhecido humanista Gaspar Van Baerle ou, como veio a ser conhecido, Caspar Van Baerle (1584-1648), que 
transformou aquele relatório administrativo no mais belo livro sobre o período holandês” (SILVA, 2000, 
http://www2.uol.com.br). O livro foi dedicado, em 20 de abril de 1647, ao Muito Ilustre Conde João Mauricio de 
Nassau, Ex-Governador Supremo do Brasil Holandês Etc., ora Governador de Wesel, Tenente-General de 
Cavalaria das Províncias-Unidas sob o Príncipe de Orange. 
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Brandonio, que presumivelmente habitava a Capitania da Paraíba46, ao ser interpelado pelo 

seu interlocutor Alviano: 

 

Alviano: Pois dizei-me de que modo vivem esses tapuias?  
Brandonio: Di-lo-ei em suma brevemente; porque se vão já fazendo as horas 
de recolhermos e darmos remate à nossa prática. Estes tapuias vivem no 
sertão, e não têm aldeias nem casas ordenadas para viverem nelas, nem 
menos plantam mantimentos para sua sustentação; porque todos vivem pelos 
campos, e do mel que colhem das árvores e as abelhas lavram na terra, e 
assim da caça, que tomam em grande abundância pela flecha, se sustentam, e 
para isto guardam esta ordem: vão todos juntamente em cabilda assentar seu 
rancho na parte que melhor lhes parece, alevantando para isso algumas 
choupanas de pouca importância, e dali vão buscar o mel e caça por roda, 
por distância de duas ou três léguas. E enquanto acham esta comedia, não 
desamparam o sítio, mas, tanto que ela lhe vai faltando, logo se mudam para 
outra parte, aonde fazem o mesmo; e desta maneira vão continuando com 
sua vivenda sempre no campo, com ajudar sítios, sem se cansarem em lavrar 
nem cultivar a terra; porque a sua flecha é o seu verdadeiro arado e enxada, a 
qual também não usam juntamente com o arco, como faz o demais gentio 
[...]  
Alviano: Tendes-me já tão convertido à vossa seita, que por toda parte por 
onde quer que me achar, apregoarei, do Brasil e de suas grandezas, os 
louvores que elas merecem (ABREU, 1901, 1956, p.78). 

 

A partir desses relatos, é possível supor que os primeiros moradores do Sertão 

conviviam bem com as secas, pois enquanto nômades estavam adaptados à sazonalidade 

climática, não se fixando à terra nem cultivando a agricultura. Nesse sentido, Marco Antonio 

Villa (2001, p.17) afirma que “é muito provável que uma das razões da movimentação dos 

indígenas antes da chegada dos portugueses esteja relacionada com períodos de estiagens e 

secas e com a disputa pelas terras com abundância de água”. No entanto, essa relação suposta 

harmônica entre a sociedade e a natureza, estabelecida ao longo do tempo, foi rompida com a 

chegada dos colonizadores europeus. O referido autor atesta que o primeiro registro da 

ocorrência de seca nos documentos portugueses é de 1552 e aponta o jesuíta Fernão Cardim 

como o primeiro cronista a descrever os efeitos de uma seca ocorrida no ano de 1583, “por 

onde houve grande fome, principalmente no Sertão de Pernambuco, pelo que desceram do 

sertão apertados pela fome, socorrendo-se aos brancos 4 ou 5 mil índios” (CARDIM apud 

VILLA, 2001, p.17-18). De acordo com os registros de irregularidades pluviométricas no 

Brasil, percebe-se que a ocorrência do fenômeno climático, espaçada nos séculos XVI e XVII, 

se intensificou a partir do século XVIII (Quadro 1).  

                                                
46 Há probabilidades a favor da Paraíba ser o lugar em que os Diálogos foram compostos 
(http://www.bibvirt.futuro.usp.br). 
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Desde a “descoberta” do fenômeno em 1877, quando segundo Durval Muniz 

Albuquerque Júnior (2006, p.58) a literatura e a imprensa se ocuparam em divulgar o flagelo 

das secas e as fracassadas tentativas de solucioná-lo, estas passaram a significar um obstáculo 

ao desenvolvimento. Portanto, foram empreendidos grandes esforços e recursos para 

compreender as especificidades regionais, reconhecer o território e melhorar as condições de 

vida da população. Diante disso, pode-se considerar que as irregularidades pluviométricas, se 

por um lado foram nocivas pelos seus efeitos sobre as atividades humanas, por outro foram 

impulsionadoras das ações em prol do desenvolvimento regional ou pelo menos motivadoras 

de inúmeras tentativas no sentido de concretizá-lo. Mais do que isso, as secas conformaram 

limites e fronteiras, se constituindo num dado fundamental para definir o que hoje se conhece 

– em termos geográficos, sociais e culturais – como a Região Nordeste. 

O Engenheiro Clodomiro Pereira da Silva, auto intitulado “o mais obscuro dos 

professores da Escola Polytechinica de São Paulo”, recorreu às experiências desenvolvidas 

em outros países para defender os investimentos necessários à irrigação do Nordeste. 

(REVISTA BRAZIL..., 1919, n°192). Clodomiro atestou que vários estudos estavam em 

curso naquele momento sobre os ciclos climáticos; uns tentando aproximar os períodos entre 

as secas a uma média de cerca de doze anos e assim fazer uma ligação com as revoluções do 

Planeta Júpiter, enquanto outros procuravam coincidências entre as secas no Brasil e em 

outros países, principalmente na Índia: 

 

Há, de certo, maiores coincidências nos períodos seculares [...] Entretanto, 
prestando atenção nas inúmeras pequenas secas, que se verificam nos 
intervalos das mencionadas, deixa-se de lado qualquer indução que por 
ventura se pretenda fazer com as simples datas coincididas. 

 

O fato de que em 2008 foi constatada a ocorrência de seca no nordeste47 corrobora a 

opinião do engenheiro sobre as coincidências nos períodos seculares (1607, 1808, 1907, 

2008). Outros estudos confirmam a ocorrência das grandes secas como um fenômeno de 

escala mundial. Mike Davis (2002) avançou nesse sentido desenvolvendo uma análise 

ambiental e política das secas mais destrutivas que o mundo já conheceu. O autor pôde 

constatar que as ondas de morte ocorridas na Índia e na China (1876-1879, 1889-1891, 1896-

                                                
47 A seca que atinge o Nordeste já levou 291 municípios de sete estados a decretar situação de emergência. Nas 
áreas atingidas, o abastecimento dos moradores depende de carros-pipa. A estiagem dizima lavouras e obriga até 
hospitais a adiar cirurgias por falta d’água (FOLHA DE SÃO PAULO, 19/11/2008. 
http://www1.folha.uol.com.br). 
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1902)48, não resultaram apenas da coincidência dos ciclos meteorológicos, mas foi, sobretudo, 

a política econômica imperialista de dominação colonial que provocou a catástrofe social. 

Davis explica que ao confiscar a autonomia fiscal na Índia, a administração inglesa impediu a 

manutenção de políticas tradicionais de proteção aos camponeses em épocas de seca, tomando 

como base os princípios liberais de não intervenção do Estado. A inexistência da assistência 

pública aos famintos, que antes sempre existira, levou a graves episódios de fome e 

insurreições generalizadas, inclusive no Brasil, onde registra os movimentos liderados por 

Antonio Conselheiro, em Canudos e pelo Padre Cícero, no Ceará. O estudo esclarece que 

desde a origem do sistema colonial do mercantilismo, o centro de circulação de bens e 

capitais já se tornara há muito o sistema atlântico, baseado no comércio de escravos e nas 

plantações do novo mundo.  

Lançando novo olhar sobre a história do Nordeste brasileiro, através da análise dos 

modos de produção, das políticas e dos modos de vida desenvolvidos ao longo do tempo, 

estudos contemporâneos permitem abordar de forma mais adequada os ciclos de insuficiência 

pluviométrica, apontando causas e perspectivas para o futuro. Rever a história das secas, 

destacar o que se pode chamar de face humana da paisagem da seca – uma imagem 

desoladora que perdura irremediavelmente associada ao sertão nordestino – e relacionar as 

ocorrências conhecidas das secas no Brasil com outras regiões do mundo, se apresenta como 

um caminho possível para melhor compreender o fenômeno, o próprio país e as origens da 

crise ambiental atual. 

Nos últimos anos, como acontece com outros aspectos da história brasileira, a 

ocorrência das Secas tem sido revisitada para uma melhor compreensão global dos fatos e 

conteúdos que definem o país, que não por acaso ocupa hoje posição de destaque no cenário 

político e econômico mundial. As reflexões em torno da problemática da secas se inserem no 

contexto maior das primeiras preocupações acerca da proteção do meio ambiente.  

No início do século XX, a busca de soluções para o problema das secas ocorria em 

paralelo às discussões ambientais, que se encaminhavam no sentido de estabelecer uma 

legislação federal para a proteção das florestas brasileiras. Ao longo do século XIX se 

intensificaram as agressões ao meio ambiente em escala mundial e, em contrapartida, se 

desenvolveu a ideia da conservação da natureza: 
                                                
48 Os dados apontados por Mike Davis (2002) coincidem com os registros de secas no nordeste brasileiro, 
apresentados no Quadro 1. O autor descreve esses períodos como os mais terríveis processos de genocídio da 
história contemporânea e mostra a outra face da época áurea da ascensão capitalista, comumente apresentada 
como um era de progresso, indústria e civilização.  
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A conservação ambiental só tomou forma a partir de obras literárias 
memoráveis produzidas por pensadores e filósofos americanos do século 
XIX. Em meados do século XIX, a abertura de ferrovias e o 
desenvolvimento davam acesso a regiões selvagens, o que acelerou a 
devastação de suas paisagens, antes ilesas. (FRANCO, 2000, p. 90).  

 

Paralelamente, os engenheiros seguiam em busca de soluções. Em sua leitura 

identificaram as idades da terra, percorreram o caminho ancestral das águas, enxergaram o 

fundo do mar no árido Sertão. O entusiasmo que brota daquelas propostas chega a contagiar, 

quase um século depois de escritas; fica-se a imaginar como seria nossa paisagem se todas as 

soluções apontadas tivessem sido de fato executadas. Os Sertões já lançara olhos ao mundo e 

se descobrira a “atividade inteligente” dos romanos, que na Tunísia fizeram recuar o deserto: 

“Encadearam as torrentes represaram as correntezas fortes, e aquele regime brutal, tenazmente 

combatido e bloqueado, cedeu, submetido inteiramente, numa rede de barragens” (CUNHA, 

1902, 2004, p.60). O desafio estava lançado e era gigante, nossos heróis aquiesceram e se 

puseram em marcha, apontaram as causas e as buscaram remediar. 

Clodomiro Pereira da Silva, numa série de conferências intituladas “O Problema do 

Nordeste”, declarou que a solução do problema era relativamente fácil e relativamente barata: 

 

Considerando fora de discussão quaisquer obstáculos que se pretenda opor 
ao restabelecimento das matas, na região do alto sertão do nordeste, se 
precisa todavia cuidadosa e calculadamente procurar quais as espécies com 
que se deverá cobrir tanto quanto possível aquela região [...] E todas as 
providências podem ser reunidas em dois grupos irredutíveis [...] a) obras de 
irrigação; b) obras de viação [...] os próprios canais de navegação e irrigação 
servirão de artérias de comunicação de primeira ordem [...] nesses rios e 
canais onde se deveria desenvolver a piscicultura. Fica sempre subentendido 
que a criação e a conservação das florestas [...] constituem a principal 
providencia (REVISTA BRAZIL..., 1919, n° 199, p. 638-639). 

 

Na citação acima está explicito o trio de propostas ou os pilares do Combate às 

Secas, quais sejam: obras de irrigação (açudes e canais), obras de viação (ferrovias e estradas 

de rodagem) e a criação e a conservação das florestas. Nessas ideias se configura a construção 

de uma nova paisagem. Que rumos teria tomado esse nordeste verdejante, coberto de florestas 

e cortado por uma trama de rios perenes e navegáveis? Que rosto teria a alma sertaneja? 

Inevitável pensar em Luis da Câmara Cascudo, no seu poema Não Gosto de Sertão Verde, 
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publicado em 1926 e dedicado ao poeta Manuel Bandeira, em plena efervescência modernista 

brasileira49: 

 

Não gosto de sertão verde, 
Sertão de violeiro e de açude cheio, 
Sertão de rio descendo lento, largo, limpo  
[...] 
Prefiro o sertão vermelho, bruto, bravo, 
Com o couro da terra furado pelos serrotes 
Hirtos, altos, secos, híspidos 
E a terra é cinza poalhando um sol de cobre 
E uma luz oleosa e mole escorre 
Como óleo amarelo de lâmpada de igreja. 

 

Os Pensadores do Sertão 

Como foi dito, a paisagem sertaneja vinha sendo estudada e registrada desde o 

período colonial. O Sertão foi visitado pelos Naturalistas, cientistas e artistas que iniciaram os 

estudos sobre a paisagem brasileira. Dentre esses se destaca Henry Koster, que visitou o 

Sertão no início do século XIX, por volta de 1810. A caminho da cidade de Fortaleza do 

Ceará registrou a paisagem, percebendo que os bosques dessa região não eram tão extensos e 

luxuriantes, não tinham a grandeza das florestas de Pernambuco e os matagais eram menos 

espessos e compactos (KOSTER, 1816, 1942). O viajante começara a perceber assim os dois 

Nordestes – o seco e o úmido, o Sertão e o litoral –, que seriam temas dos escritores 

regionalistas um século depois, quando, impulsionado por esses precursores do modernismo, 

o Nordeste passou a frequentar os jornais, os debates políticos e os saraus literários. Para 

Albuquerque Júnior (2006, p.40), o antigo regionalismo já se manifestava no Brasil desde 

meados do século XIX, quando o realismo paisagístico deu lugar ao que chama de 

“paisagismo histórico”; graças ao qual o Brasil deixou de ser descrito como um conjunto de 

paisagens atemporais, dando visão às diversas áreas do país e à sua população. De acordo com 

o autor, após a Proclamação da República esse regionalismo passou a se expressar sob o 

disfarce do nacionalismo: 

 
O regional para o intelectual regionalista era um desfilar de elementos 
culturais raros, pinçados como relíquias em vias de extinção diante do 
progresso. Uma narrativa antiquário que resgatava o que estava prestes a ser 
passado [...] A literatura regionalista procura afirmar a brasilidade por meio 
da diversidade, ou seja, pala manutenção das diferenças peculiares de tipos e 
personagens; por paisagens sociais e históricas de cada área do país, 

                                                
49 Poesia extraída do CD Nação Potiguar, Série Galantes. Scriptorin Candinha Bezerra-Fundação Hélio Galvão. 
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reduzindo a nação a um simples somatório dessas espacialidades literárias 
diversas (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2006, p.52-53). 

 

Na medida em que a intelectualidade brasileira buscou entender o Brasil, no esteio 

das aspirações republicanas, se deu uma onda revisionista que tratou de discutir os valores 

monarquistas. Uma das consequências desse movimento foi a rejeição da visão romântica 

sobre a natureza brasileira, idealizada e uniformizada. A chamada geração anti-romântica 

surgida a partir de 1870 com o movimento intelectual denominado Escola do Recife – nascido 

na Faculdade de Direito do Recife e que teve como expoentes Joaquim Nabuco e Tobias 

Barreto – assimilou os princípios da filosofia materialista alemã e de outras novas correntes 

do pensamento europeu. A Escola do Recife introduziu o Darwinismo Social, o 

Evolucionismo e os princípios naturalistas: “A afirmação da grandiosidade do ambiente 

natural na América muitas vezes acabou por dar a entender, como demonstram os textos de 

Joaquim Nabuco e Tobias Barreto, a mesquinhez da obra humana no novo mundo”. 

(MURARI, 2009, p.60). 

Essa reformulação do pensamento social trouxe consigo os conceitos e teorias que 

encaravam o meio como determinante da cultura. As teorias mesológicas e deterministas 

defendiam que a relação entre meio e cultura somente seria equilibrada e favorável nos países 

de clima temperado. Essa visão, que predominou sobre o Brasil e em especial sobre o 

Nordeste, experimentou uma mudança de rumos a partir de 1902 com a publicação d’Os 

Sertões, como foi dito anteriormente. No contexto político, econômico e cultural da Velha 

República (então recém-nascida), a derrota imposta ao movimento de Canudos significou 

também o triunfo do novo, a luta do moderno contra o arcaico associado ao Sertão – um 

imaginário pleno de violência, barbárie, ignorância e messianismo. Os Sertões foi responsável 

por uma mudança desse paradigma na medida em que subverte a lógica determinista 

mesológica e apresenta possibilidades de redenção. Tido como uma obra pré-modernista – 

classificação em discussão segundo Murari (2009) –, o livro teve como prerrogativa inaugurar 

entre a intelectualidade brasileira uma nova visão sobre o território nacional, despertando a 

curiosidade e motivando estudos acerca das especificidades das regiões desconhecidas. Ao 

passo em que descreve a paisagem sertaneja de forma realista, embora dramática, o livro de 

Euclides da Cunha rompe com a visão idealizada da paisagem brasileira herdada do 

Romantismo e apresenta aos leitores o povo sertanejo: “forte” antes de tudo e também digno 

merecedor de progresso e desenvolvimento. Assim, o livro integra o Sertão à nação brasileira, 

ao mostrá-la diversa em termos paisagísticos e culturais. 
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A busca das raízes brasileiras empreendida pela primeira geração de artistas e 

pensadores modernistas resultou da inquietação acerca da nossa identidade cultural e 

desencadeou a Semana de Arte Moderna de 1922. Nela, se delineou o pensamento do grupo 

irradiado a partir de São Paulo e capitaneado por Oswald de Andrade, autor dos célebres 

Manifestos da Poesia Pau-Brasil (1924) e Manifesto Antropófago (1928) – denominação 

inspirada no livro de Hans Staden –, nos quais defende que a arte brasileira deve se alimentar 

do melhor das culturas e técnicas importadas, reelaborando-as. Em sentido oposto, o grupo 

regionalista sediado no Recife se afirmou como outro pólo do pensamento modernista, 

defendendo a retomada dos valores e tradições regionais. Tais ideais foram expressos no 

Manifesto Regionalista, escrito por Gilberto Freyre e apresentado no Congresso Regionalista 

do Nordeste (1926), a partir do qual artistas e intelectuais nordestinos se insurgiram contra a 

adoção de valores estrangeiros nos hábitos e na cultura regionais. A partir desse movimento 

foram produzidas novas concepções sócio-espaciais acerca do Nordeste (do qual estava então 

excluída a Bahia) e o Sertão passou a ser representado como o repositório da mais pura alma 

brasileira. 

 

O Nordeste como Região  

Em 1919, o engenheiro Clodomiro iniciava seu artigo, anteriormente referido, 

opinando sobre a denominação da região: “Eu penso que é melhor dizer problema do 

Nordeste e não problema do Norte, porque, o problema que se julga insolúvel, no Norte do 

Brasil, é o das secas, e estas só se fazem sentir no Nordeste” (REVISTA BRAZIL..., 1919, n° 

199, p. 638-639). Assim indica o importante papel das secas na definição do território 

nordestino. Para alguns autores, como Durval Muniz de Albuquerque Júnior (2006, p.68), o 

termo Nordeste surgiu para designar a parte norte do país sujeita às estiagens, sendo usado 

pela primeira vez em 1919 para designar a área de atuação da Inspetoria Federal de Obras 

Contra as Secas (IFOCS), sucedânea da Inspetoria de Obras Contras as Secas (IOCS), criada 

em 1909 visando evitar o desperdício de recursos materiais e humanos no combate aos efeitos 

das secas. 

O Nordeste foi oficialmente reconhecido como uma Região em 1938, com a 

publicação do Anuário Estatístico do Brasil, após a campanha levada a cabo pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, criado em 1936) para que fosse adotada uma 

divisão oficial do território brasileiro. Até então, o país era genericamente dividido entre 

Norte e Sul ou adotada a classificação do Ministério da Agricultura, que considerava a 
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existência de cinco “Brasis” – o Setentrional ou Amazônico, o Norte-Oriental, o Central, o 

Oriental e o Meridional.  

O primeiro Nordeste oficial continha os Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Dois anos antes da sua criação, havia sido 

definido o Polígono das Secas (Lei n°175/1936), delimitação que certamente foi um passo 

decisivo para o reconhecimento do Nordeste como uma região específica dentro do Brasil. A  

proximidade das datas – delimitação do Polígono das Secas, em 1936 e Divisão Regional, em 

1938 – reforçam a concepção do Nordeste como produto das secas (ALBUQUERQUE 

JÚNIOR, 2006), ao que se pode acrescentar a ideia do Nordeste como produto do Combate às 

Secas, ou da busca empreendida para solucionar o problema. 

No intuito de financiar o setor produtivo, a Constituição Brasileira de 1988 

assegurou maiores recursos à Região Semiárida do Nordeste50. O semiárido foi delimitado 

com base em vários critérios climáticos, tendo como instrumento legal o Polígono das Secas 

para definir as áreas do Nordeste sujeitas à ocorrência do fenômeno climático. Oficialmente, 

essa denominação foi utilizada até 27 de setembro de 1989, quando foi criada a Região 

Semiárida pela Lei Federal n° 7.827. Em 2004 foi instituído um Grupo de Trabalho, 

envolvendo os Ministérios da Integração Nacional e de Meio Ambiente, para apresentar 

estudos e propostas de critérios para redefinir a área compreendida pelo semiárido nordestino, 

para adoção de novas políticas de apoio ao desenvolvimento da região – o que só ocorreu em 

2005, através da Portaria Interministerial nº1/2005. O principal critério natural adotado para o 

redimensionamento foi de natureza fito-ecológica, de modo que o estabelecimento do 

domínio semiárido foi pautado pela adoção de critérios naturais, o que resultou na sua inteira 

superposição pela província fitogeográfica das Caatingas (BRASIL, 2005). 

A preocupação com os problemas que atingem a Região Semiárida tem levado o 

governo brasileiro a buscar soluções, seja reacendendo a discussão sempre polêmica em torno 

da transposição do Rio São Francisco ou investindo em instituições voltadas para a pesquisa e 

implementação de políticas públicas. São exemplos dessas ações a criação da Universidade 

                                                
50 O Artigo 159 da Constituição Brasileira de 1988 assegurou à região semi-árida a metade dos recursos 
destinados ao Nordeste. Assim, configurou-se a questão da redelimitação, considerando a recorrente necessidade 
de atualização, diante dos inúmeros pedidos de inclusão de novos municípios para efeito de aplicação dos 
recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE. Após a redelimitação, o semi-árido 
brasileiro envolve uma área de cerca de 950.000 km2, compreende 388 municípios totalmente inseridos e 921 
parcialmente contemplados (BRASIL, 2005). 
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Federal Rural do Semiárido (UFERSA), em funcionamento desde 200551 e do Instituto 

Nacional do Semiárido (INSA), idealizado em 200652 com o objetivo de propor programas e 

subsidiar políticas que minimizem os problemas provocados pelas secas. A reimplantação da 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), ocorrida em 200753, pode ser 

considerada emblemática, pois atesta que a região continua atraindo atenções neste início do 

século XXI. Na verdade, no processo de consolidação do Estado brasileiro as ações 

governamentais voltadas ao planejamento da região ocorreram de forma constante. A 

caracterização da região semiárida nordestina, apresentada pela Agência de Desenvolvimento 

do Nordeste (ADENE), em 2005, indica o quadro de degradação ambiental constatado como 

resultado da ação antrópica na região: 

 

Geoambientalmente, além das vulnerabilidades climáticas do semiárido, 
grande parte dos solos encontra-se degradada. Os recursos hídricos 
caminham para a insuficiência ou apresentam níveis elevados de poluição. A 
flora e a fauna vêm sofrendo a ação predatória do homem. E os frágeis 
ecossistemas regionais não estão sendo protegidos, ameaçando a 
sobrevivência de muitas espécies vegetais e animais e criando riscos à 
ocupação humana, inclusive associados a processos em curso, de 
desertificação (BRASIL, 2005, p.52). 

 

Esse cenário não se configurou na contemporaneidade, mas é resultado de um lento 

processo acumulativo. A busca de soluções favoreceu a construção do saber e da prática 

técnico-científica sobre o território das secas, que por sua vez resultou na construção de um 

corpo disciplinar teórico-metodológico e de um instrumental normativo e propositivo, aos 

quais nos interessa relacionar a Natureza e a Paisagem. No decorrer do século XX, os 

equívocos e desacertos praticados no manejo ambiental, nas áreas de ocorrência das secas, 

resultaram na formação de um imaginário que ainda nesse início do século XXI associa o 

Nordeste à pobreza generalizada e ao abandono da população, por sua vez incapaz de resistir 

aos rigores do clima. Vale salientar que embora essas sejam construções culturais variáveis, é 

                                                
51 A Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) é uma instituição pública federal de ensino superior 
com sede na cidade de Mossoró/RN. Foi criada em 1967 e se chamava ESAM (Escola Superior de Agricultura 
de Mossoró), ate ser federalizada em 2005 e mudar seu nome para o atual. (http://www2.ufersa.edu.br). 
52O Instituto Nacional do  Semiárido (INSA)  foi criado em abril de  2004,  pela  Lei nº. 10.860, como Unidade 
de  Pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e  regulamentado em 2006, pela Portaria Ministerial 
896/2006 de 30/11/2006 (http://www.insa.gov.br). 
53Lei Complementar n° 125, de 03/01/2007. Fundada em 1959 para coordenar ações gerais de planejamento e 
diminuir as desigualdades regionais, a SUDENE havia sido extinta em 2001, por ser considerada desvirtuada de 
seus objetivos originais.   



 

 

68

forçoso reconhecer que essa realidade ainda coexiste, motivada por outros fatores que não a 

seca, em um contexto regional de prosperidade crescente. 
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Capítulo 3 

Combater as Secas 
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3.1. O Problema do Norte 

Ao longo da Primeira República, o Combate às Secas suscitou amplas discussões, 

das quais se originaram propostas diversas. As pretensas soluções incorporariam desde teses 

abrangentes, como a pretensão de modificar o clima, até propostas reducionistas, como a 

intenção de desocupar o sertão e transferir sumariamente os seus moradores para outras 

regiões do país. Não obstante a diversidade de ideias, algumas recomendações foram 

recorrentes e encontram-se presentes nas diversas “Memórias” escritas por autores distintos e 

nos regulamentos governamentais.  

Esse conjunto de propostas buscava resolver o problema ou, ao menos, minimizar os 

efeitos da insuficiência pluviométrica. Como foi dito anteriormente, os objetivos do Combate 

às Secas podem ser resumidos numa tríade de intenções: umedecer o ar, armazenar a água e 

fazer circular pessoas e coisas. A umectação atmosférica seria proporcionada pelas grandes 

massas d’água criadas pelos açudes e pelo sombreamento, ou seja, pela arborização intensiva 

ou o “florestamento”. Por meio do sombreamento e do acúmulo de água seria possível 

refrescar os ventos e diminuir a radiação solar, ao longo tempo proporcionando a amenização 

climática ou a correção climatérica – denotando que, a principio, pensava-se “corrigir” o 

clima. 

A República nasceu num ano de seca. Como pode ser visto no Quadro 1, o clico de 

ocorrências do fenômeno climático no século XIX ressurgiu por volta de 1888 e 1889, cerca 

de dez anos depois da grande tragédia de 1877-1879 e do início dos debates conduzidos pelos 

engenheiros no Instituto Politécnico. As transformações implantadas pelo novo regime 

implicaram na forma do Governo lidar com as secas. Segundo Marco Antonio Villa (2001, 

p.88): 

 
A República foi proclamada em um país em que a influencia política dos 
republicanos era muito pequena, mas acabou se consolidando com a 
implantação imediata do federalismo, velha demanda das oligarquias 
provinciais, insatisfeitas com o centralismo monárquico. Agora, na nova 
ordem republicana, os assuntos dos estados passavam a ser decididos na 
esfera de cada um deles, tendo o poder central uma influencia restrita. Isto 
repercutiria na política de combate às secas e nos momentos em que o 
flagelo atingiu proporções de calamidade pública. 
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Quadro 1 – Registros Conhecidos das Secas no Brasil 

Século 
XVI 

Século 
XVII 

Século 
XVIII 

Século 
XIX 

Século 
XX 

Século 
XXI 

 

1603 
 

 
1903 

 
1605-1607 1907 

 
1808-1810 

 
2008 

1710-1711 
 

2010 
1614 

 

 

 

1915 
1816-1817  

 
1919-1920 

1721 

 1723-1727 
1823 

1824-1825 
1827 

 

1830 
 1931-1932 

1833 
 

1835-1837 
1736-1737 

  1942 

1743-1744 
1745-1746 

1844-1845 
 1645 

 

 
 

1951-1953 1552 1652 

  
1958 
1966 
1970 

1777-1778 1877-1879 
1979-1984 1583 

 

 
 

 

1784 
 1888-1889 

 1790-1793 
 

1891 
1692 

 

 
 1898-1900 

1997-1998 
1999 

Fonte: Elaboração Própria a partir de: BARBOSA (1900); BRASIL (1958); CAPANEMA 
(1878); CUNHA (1907); JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO (2008); MARENGO (2009); 
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Somente durante a República teve início a sistematização de ações governamentais 

para o Combate às Secas. Os Imperadores agiam paternalmente, ao sabor da boa vontade e 

das conveniências politicas, com o envio de ajuda alimentar ou financeira às províncias 

assoladas pelas secas. Não havia o compromisso de destinar verbas para este fim, embora a 

Constituição Politica do Império do Brasil, de 25 de março de 1824, garantisse os “socorros 

públicos” (BRASIL, 1824, Art.179, XXXI). Como afirma Mike Davis (2002, p.94), “embora 
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a constituição de 1824 garantisse a subsistência como um direito de todo cidadão brasileiro, 

os sertanejos tinham poucos defensores”. Dom Pedro II encontrava-se fora do país enquanto 

se desenrolava a grande seca de 1877 e se iniciavam os debates no Instituto Politécnico, sob a 

égide do Conde D’Eu. Naquela oportunidade, André Rebouças (1877, p.36) evocou a 

Constituição Imperial: 

 

Verdade é que podíamos, a priori, cortar toda a discussão dizendo: - o 
§XXXI do artigo 179 da Lei-Mãe é deste teor: A constituição também 
garante os socorros públicos; cuja interpretação imediata é irrecusavelmente 
esta: O governo imperial não pode deixar morrer uma só pessoa de fome 
sem faltar ao primeiro dos seus deveres. Seria, na verdade, ridículo que 
esta nacionalidade possuísse um Pacto Fundamental para lhe garantir 
não sabemos que liberdades, e deixasse ao governo o arbítrio de 
cruzar os braços, quando agonizam em horrores, que faltam ao 
inferno de Dante, milhões de brasileiros! (ibid). 

 

A situação não se alterou nos conturbados anos iniciais da Primeira República – com 

a renúncia de Manuel Deodoro da Fonseca, o vice-presidente Floriano Vieira Peixoto assumiu 

a tarefa de tecer os tratados internacionais, buscar o reconhecimento das outras nações e 

conter as revoltas civis e militares. A primeira Constituição da República dos Estados Unidos 

do Brasil, promulgada em 24 de fevereiro de 1891, incumbiria “a cada Estado de prover, a 

expensas próprias, as necessidades do seu Governo e administração; a União, porém, prestará 

socorros ao Estado, que, em caso de calamidade pública, os solicitar” (BRASIL, 1891, 

Art.5°). Tomava forma o modelo de gestão descentralizada, há muito ansiado pelas elites 

provinciais. 

Antes mesmo que fosse proclamada a República, a Revista do Club de Engenharia já 

se ocupava do problema. Em fevereiro de 1889, Newton Burlamaque, no artigo Seccas 

(REVISTA DO CLUB..., 1889, v.II, p.17-23), declarou escrever motivado a “chamar a 

atenção dos competentes”, uma vez que se mostra consciente de que a ocorrência de chuvas 

na região havia distraído a atenção pública e, especialmente, do Governo. O autor alude à 

imprevidência como caráter distintivo do povo brasileiro e afirma que escreve sem pretensão 

de espécie alguma, aparentemente sem esperança de ver resolvido o problema, que reconhece 

já esquecido: “ninguém mais pensando nem na possibilidade de reprodução de tão triste 

fenômeno, nem nos grandes males que ele, desta vez, nos causou e sempre causa com a sua 

aparição” (Ibidem). Diante dessas afirmações, conclui-se que o texto foi escrito no final de 
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uma seca, fato confirmado por outros autores que registraram ocorrência do fenômeno 

climático no período de 1888 a 1889 (Quadro 1). 

Burlamaque reconhece que as secas vêm de longa data “como reza a história e a 

tradição” e demonstra conhecer os estudos precedentes sobre o tema ao afirmar que “muito se 

tem escrito de 1860 para cá sobre tão importante assunto, bem o sei, mas, pouco ou nada se 

tem feito porque as opiniões se dividiram logo quanto à aplicação dos melhores meios” 

(Ibidem). O autor se refere às publicações resultantes da atuação da Comissão Científica de 

Exploração (1859-1861), além dos estudos e debates promovidos pelo Instituto Politécnico, 

no qual ficou patente as divergências de opiniões sobre os projetos precedentes, quais sejam: 

o gigantesco, portanto esquecido, Plano de Canalização do finado Dr.Gabablia; os poços 

artesianos e cisternas propostos por Capanema, “de uma utilidade tão circunscrita que muito 

longe estão de resolver a questão”; o sistema de comportas nos rios do Ceará aconselhado por 

Marcos de Macedo, que “parece inteiramente inexeqüível” em função da forte declividade e 

pouca profundidade “dos sulcos torrenciais”; razão pela qual também acredita que “não serão 

de efeito eficaz” as barragens e represas propostas por André Rebouças, para conter o ímpeto 

da correnteza e evitar as inundações (Ibidem). O autor se diz abatido com a ideia de que as 

secas “tendem a produzir-se em períodos cada vez menos dilatados”. É interessante notar, 

nessa fase inicial das pesquisas, referências a teorias que procuravam identificar um padrão 

para o fenômeno, por exemplo, a relação suposta entre a ocorrência de secas e o aparecimento 

de manchas solares, defendida por Guilherme Capanema, em 1878: 

 

As secas periódicas são devidas a causas cósmicas; contra estas é baldado 
qualquer esforço humano, elas podem repetir-se em períodos de 10 a 12 anos 
ou em múltiplos destes, devemos aguardá-las e arrostá-las preparados com 
mantimento e água para atravessá-las. (CAPANEMA, 1878, 2006, p.183). 

 

Para Burlamaque, as causas da insuficiência pluviométrica possuíam caráter distinto, 

sendo algumas naturais e outras acidentais. As naturais se definem pelas condições 

geográficas – localização, ventilação, ausência de serras altas e de grandes rios –, que não era 

possível ser debeladas pelo esforço humano; enquanto que as acidentais poderiam ser 

perfeitamente evitadas, uma vez que proviam dos “usos barbarescos dos nossos sertanejos de 

derrubarem as florestas para estabelecerem as suas lavouras e queimarem os campos de 

criação para condimentar a terra” (REVISTA DO CLUB..., 1889, v.II, p.17-23). Assim, o 

autor apresentou as secas sob o aspecto de problema ambiental agravado pela ação humana, 
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pois reconhecia a influência do desmatamento e buscava justificar suas observações tendo 

como aporte os “meios aconselhados pela ciência” (Ibidem). Em outras palavras: 

 

Esta minha opinião [...] tem por si a autoridade de dois nomes 
respeitabilíssimos na ciência – o do insigne geógrafo finado Senador 
Pompêo, e o do nosso venerando Visconde de Beaurepaire Rohan, os quais 
por sua vez se apóiam nos maiores sábios deste mundo como Humboldt, 
Buffon54 e outros, que demonstram com os princípios científicos da física a 
poderosa influencia dos bosques e grandes florestas na formação do clima de 
um país (Ibidem). 
  

 

Diante dos questionamentos esboçados acerca da eficiência das propostas existentes, 

o que é compreensível dado o desafio que representavam no estágio inicial do saber e da 

prática, pode-se afirmar que Burlamaque aliou o Combate às Secas à Defesa das Florestas, na 

medida em que aponta como solução mais apropriada cessar o desmatamento (e as 

queimadas) e promover o “florestamento” da região semiárida. Para tanto, chamava a atenção 

para o Joazeiro, que “coberto de folhas e frutos, desafiando os raios ardentes de um sol de 

ferro” serve de abrigo no rigor do verão. Para ele, nessa árvore, assim como nas suas 

congêneres (a Oiticica, a Cumaratuba, o Feijão Bravo e o Tumarindeiro), encontra-se um 

“grande ensinamento da sabedoria divina”. Portanto, deveriam ser reproduzidas em grande 

escala por toda a região, uma vez que suas funções de foco de transpiração, de irradiação e de 

condensação teriam o poder de abaixar a temperatura e, notadamente, para fornecerem 

alimentação ao gado, já que “a fome ocasiona maior mortandade de animais, nas quadras 

calamitosas, do que a falta d’água, que, com pequeno esforço, sempre se obtém com as 

tradicionais cacimbas” (Ibidem). 

É digno de nota o interesse demonstrado pelas características da vegetação local, não 

apenas esclarecendo a necessidade de arborização, mas também indicando espécies vegetais 

resistentes aos estios. Essa proposta seria retomada por outros autores, porém Burlamaque 

acrescenta a ideia de que o Governo prometesse “um certo prêmio” aos fazendeiros que 

plantassem em suas terras o maior número dessas árvores ou multando-se aqueles que 

“maléfica e imprudentemente praticarem a derrubada das matas e queimada dos campos” 

(Ibidem). A proposta de incentivar a arborização e a conservação das matas, com a instituição 

                                                
54 Autor de Histoire Naturelle e adepto da teoria da Zona Tórrida, tido como um dos responsáveis, segundo 
Ventura (1988, p.46), pela inversão da “visão paradisíaca da América”. 
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de premiação aos proprietários rurais, seria oficializada posteriormente, enquanto que a ideia 

das multas não surtiu efeito – segue até hoje um recurso polêmico embora regulamentado. 

O autor reconhece que só a arborização não bastava e propõe, como complemento da 

arborização, a açudagem e a construção de estradas de ferro para conseguir aquilo que “a 

natureza nos negou” ou, pelo menos, tornar nulos os terríveis efeitos das secas (Ibidem). 

Consciente da incapacidade de mudar as condições geográficas da região, Burlamaque 

afirmou ser impossível, na época, dirigir as correntes dos ventos e criar chuvas; mas otimista, 

alegava que a ciência humana caminha e que “não será impossível que alguma coisa se 

consiga nesse sentido com a aplicação cientifica dos meios que a própria natureza nos está 

ensinando” (Ibidem). Considera-se que a ideia de que “a natureza ensina” consiste num 

indício da necessidade de observar a dinâmica dos processos naturais, com o objetivo de 

utilizar os recursos naturais como meio para resistir aos efeitos da estiagem. Nesse 

pensamento, reside um princípio metodológico, que integra o que podemos chamar de aspecto 

ambiental da dimensão técnica das secas. Numa linguagem contemporânea, entende-se o 

conjunto de ações resultante desse princípio como a busca pelo correto manejo ambiental, ou 

pela sustentabilidade. 

Naquele mesmo ano, em 25 de maio, o Engenheiro Chrockatt de Sá realizou no 

Clube de Engenharia a conferência intitulada A Estrada de Ferro de Macau a S.Francisco 

(REVISTA DO CLUB..., 1889, v.IV/V, p.6-23). A ferrovia proposta por Chrockatt, cuja 

concessão foi sujeita a despacho no ano anterior, seria objeto de diversos pareceres publicados 

posteriormente na Revista do Club de Engenharia. Por atravessar “a zona mais flagelada pela 

seca”, Chrockatt justifica a construção dessa estrada de ferro como uma solução para o 

problema, na medida em que se destinava à circulação de pessoas e, principalmente, da 

produção salineira e agropecuária que propiciaria o desenvolvimento da região (Ibidem). 

Segundo o engenheiro, urgia tomar providências, pois, além do Ceará, o poder central dava 

pouca atenção às outras províncias do Norte. Não é difícil aferir a veracidade dessa 

informação, uma vez que, até então, as visitas de estudiosos patrocinados pelo Governo e os 

resultantes estudos e soluções apontadas, encontravam-se, em sua maior parte, circunscritos 

ao Ceará. 

Chama atenção no texto a afirmação de que a zona desolada pelas secas – no caso os  

estados do Rio Grande do Norte (Macau) e da Bahia (São Francisco), mais especificamente 

no trajeto que seria percorrido pela estrada de ferro –, “ao contrário do que se poderia supor” 

não era deserta, mas justamente onde estava concentrava a maior parte da população 
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(Ibidem)55. A partir dessa descrição é possível traçar algumas considerações sobre a paisagem 

da “região assolada”, apreendida pelo engenheiro nas viagens ao local para elaborar o projeto 

da Estrada de Ferro de Macau a São Francisco. O relato nos permite supor que era senso 

comum – dada a recorrência e gravidade do fenômeno experimentadas no intervalo de pouco 

mais de uma década (1877-1879 e 1888-1889) – estar, àquela altura, o sertão completamente 

despovoado.  

É fato que a imprensa da época havia fartamente noticiado os efeitos nocivos das 

secas, dos quais resultavam num “cortejo de males” que obrigavam a população a migrar para 

escapar ao morticínio provocado pela fome, sede e epidemias. Pode-se inferir que a 

publicidade patrocinada pela imprensa em torno dos efeitos nefastos da tragédia teve maior 

alcance do que os estudos técnicos, também divulgados pela imprensa, a exemplo do artigo A 

Seca do Norte escrito pelo Engenheiro Guilherme S. Capanema e inserto no Jornal do 

Comercio (CAPANEMA, 1878, 2006), no qual discorre sobre a produção prodigiosa e 

superabundante do solo cearense. 

Assim, a construção imagética do sertão como impróprio à vida humana, animal e 

vegetal, parece ter se tornado muito forte e cristalizada no imaginário social, ao ponto do 

Engenheiro Chrockatt caracterizar a zona de forma “desolada” – mesmo ele inserido no 

debate e conhecedor da região e dos estudos precedentes, uma vez que cita a “monografia 

sobre ‘os climas e secas do Ceará’, do finado Senador Pompeu” –, o que pressupõe um 

cenário inóspito pela ausência da água, o elemento vital sem o qual não é possível se 

desenvolver a vida.  

A dualidade reaparece ao justificar a necessidade de construção da estrada de ferro 

que estava submetendo à apreciação do Ministro da Agricultura, o autor esclarecia que aquela 

região condensava a população sertaneja, à qual correspondia um movimento de fluxo e 

refluxo: o êxodo para o litoral “a cada uma dessas calamidades” e a volta ao “berço natal” 

desde que principia o inverno, impelida por “invencível, e, aliás, justificada, nostalgia [...] 

porquanto não há clima que valha o do sertão”. No entanto, ao mesmo tempo em que sugere 

uma ideia positiva em relação ao clima do sertão, reforça o senso comum, na medida em que 

afirmava que aquela população havia se tornado, pelo hábito constante do deslocamento, 

“uma raça nômade, sem estabilidade no solo, e conseguintemente improdutiva”. 
                                                
55 Esta característica se mantém na atualidade, uma vez que segundo Aziz Ab’Saber (2003, p.92) “No vasto 
território dos sertões secos, onde imperam climas muito quentes, chuvas escassas, periódicas e irregulares, vivem 
aproximadamente 23 milhões de brasileiros. Trata-se, sem dúvida, da região semiárida mais povoada do 
mundo.” 
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Para o autor, tal condição era inaceitável, o êxodo deveria ser detido e o projeto da 

via férrea resolveria “desde já” o importante problema social da fixação ao solo da população. 

O projeto daria trabalho à população sertaneja e, ao distribuir salários, proporcionar 

tranquilidade e falta de receio no futuro, propiciaria o fim das migrações; além disso, 

contemplaria a construção de açudes ao longo da linha e a criação de depósitos de gêneros. 

Chrockatt de Sá afirmava que as Secas do Norte se consistiam numa questão muito debatida e 

ressaltava que os intervalos entre elas eram cada vez menores, assim reconhecia que o 

fenômeno vinha se intensificando ao longo do tempo (REVISTA DO CLUB..., 1889, v.IV/V, 

p.6-23). Embora não tenha apontado o desmatamento como uma causa direta, propôs a 

criação de florestas, com árvores resistentes aos estios, como solução de efeitos lentos (Ibid). 

Por não enxergarem florestas no território das secas propunham cria-las. 

A exemplo de outros autores, Chrockatt buscava um padrão que pudesse explicar a 

insuficiência pluviométrica e, seguindo a lógica de que um período secular separava essas 

grandes calamidades, identificou prenúncios de seca para 1890 – o que de fato ocorreu. É 

possível verificar nos registros consultados (Quadro 1) a ocorrência de secas nos intervalos de 

1790 a 1793 (CAPANEMA, 1878) e de 1888 a 1891 (VILLA, 2001). Chrockatt de Sá e 

outros engenheiros tentaram resolver os problemas sociais ao mesmo tempo em que 

utilizaram a seca e o atraso da região para justificar projetos e concessões, que trariam 

benefícios a eles próprios como empresários, com o agravante de que muitas projetos 

incluíam mão-de-obra “flagelada”. 

Em dezembro de 1900, o Clube de Engenharia participou das homenagens ao IV 

Centenário do Descobrimento do Brasil, ao realizar o Congresso Engenharia e Indústria, 

prestigiado pelo Presidente da República Manuel Ferraz de Campos Sales. O Congresso tinha 

Paulo de Frontin como responsável pela Comissão Executiva e se propunha a discutir 

questões como a Viação brasileira e sul-americana, o Saneamento da Capital Federal e a 

Situação de desenvolvimento da Indústria Nacional (ORTIGÃO Jr., 2004).  

O engenheiro Joaquim Silverio de Castro Barbosa foi relator da 2ª Questão da 4ª 

Secção, denominada Obras Municipais (REVISTA DO CLUB... 1900, n°1, p.135-183), e  

formulou regras gerais “que se devem prescrever para as construções nas cidades”, com 

considerações sobre as condições climáticas peculiares do país (Ibid). O autor acreditava que 

as maiores cidades no Brasil se originaram de núcleos geralmente estabelecidos por interesses 

comerciais, “afrontando os mais elementares princípios de higiene”. Ressaltava, entretanto, a 

excelência do clima do país na sua maior parte, oferecendo locais “tão bem dotados de 
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condições climatéricas, como as mais bem reputadas regiões do globo”. Nesse contexto, 

dedicou às Secas o item XIX (p.171-176), o qual principia afirmando que o clima do Ceará é 

um dos mais salubres das Américas. 

Embora ateste a ocorrência do fenômeno climático nos demais estados – definido 

como uma calamidade pública conhecida com o “nome sinistro de seca do norte” –, o autor 

destacou o Ceará, ao descrever seu clima: “fresco nas serras, quente e seco na sua quase 

totalidade”. A partir dessas observações podem-se destacar duas ideias predominantes. A 

primeira confirma que, naquele momento, o Ceará era visto como o estado mais afetado e, 

portanto, onde se concentravam os investimentos: “aos esforços do governo devemos já o 

grande açude do Quixadá”. A segunda enaltecia a salubridade do clima da região e, para 

tanto, o autor utilizou argumentos técnicos para contrariar o senso comum. Nesse sentido, cita 

o engenheiro Pereira Lima (responsável pelo Relatório apresentado em 1894), para quem “o 

clima do sertão parece ser o mais saudável do Brasil”; e Alfred Marc56, que define a Serra de 

Baturité (CE) como “reputada pela fertilidade de suas terras, amenidade do clima e 

abundancia de água” e a cidade de Portalegre (RN), de clima “notavelmente suave”. Na 

Paraíba, Castro Barbosa aponta as cidades de Pombal, de “clima muito saudável” e Santa 

Luzia de Sabugy, de “clima quente excelente para os tuberculosos e beribericos”. 

Além das citações acima, o autor se refere aos engenheiros Chrockatt de Sá e 

Henrique Morize, “estudiosos que têm se ocupado desse tema e que atestam uma curiosa 

periodicidade do fenômeno” (ibid). Apesar de se referir às secas como um “fenômeno 

complexo ainda mal estudado”, tal como Chrockatt certificou sua fatal ocorrência em épocas 

idênticas e alertou para a necessidade de esforços combinados dos governos federal, estaduais 

e municipais, “fortemente ajudados pelo povo” (ibid). Em suas considerações finais, Castro 

Barbosa aludiu à prática de usar a mão-de-obra “flagelada” ao propor continuar a obra do 

Visconde de Sinimbú (Ministro da Agricultura, Comercio e Obras Públicas), que “empregou 

os famintos e transformou a esmola em remuneração pelo trabalho útil” (ibid). 

Mesmo demonstrando conhecer os estudos precedentes e embora dissertando sobre o 

clima, Castro Barbosa ignorou o desmatamento e, demonstrando que não reconhecia a 

intensificação da ocorrência das secas, apresenta o fenômeno climático como uma imposição 

da natureza. Não se referiu à arborização ou à criação de florestas como solução ou 

possibilidade de minimização dos efeitos climáticos. A postura do engenheiro Castro 

                                                
56 Autor de Le Bresil, publicado em Paris, em 1889. 



 

 

79

Barbosa, frente ao debate sobre as secas, é um indício de entendimentos diversos nessa 

categoria profissional, com relação à questão do desmatamento. Esse entendimento pode 

explicar o pouco destaque dado na Revista do Club de Engenharia à necessidade de 

implementar a lei florestal, em discussão na época estudada. Vale salientar que Castro 

Barbosa gozou de grande prestígio no Conselho Diretor do Clube, pois desempenhou a função 

de vice-presidente, na longa gestão Paulo de Frontin. 

A comunicação intitulada Dados Climatologicos Fornecidos pelo Observatório 

Meteorológico de Quixeramobim, no Estado do Ceará foi lida por Leopoldo Weiss na 

Reunião do Conselho Diretor ocorrida em 28 de outubro de 1905, mas somente publicada na 

Revista do Club de Engenharia no Ano de 1907 (REVISTA DO CLUB... 1907, n°16/17, p.89-

92). Naquela oportunidade, o engenheiro informou que a Repartição Geral dos Telégrafos 

mantinha um observatório no sertão do Ceará, desde 1896, e apresentou os dados colhidos, 

relativos à quantidade de chuva e evaporação, no período de 1896 a 1904. Segundo o autor, a 

excessiva evaporação – consequência da elevada temperatura média, dos ventos de grande 

velocidade e da fraca umidade relativa – “não pode deixar de ser tomada em consideração 

pelo engenheiro ao projetar as obras de açudagem na região assolada pelas secas, afim de não 

expor-se a grandes decepções” (ibid). A existência desse Observatório, há nove anos, merece 

destaque por se tratar de um avanço técnico pouco conhecido na época, uma vez que, ainda 

em 1919, outros engenheiros alertariam para a necessidade de implantar um sistema de 

observação climatológica para um eficiente combate às secas. 

A importância desse comunicado reside na recomendação para considerar a 

evaporação na execução das obras e, indiretamente, para a necessidade de se realizar os 

estudos preliminares com base em dados científicos. Hélio Takashi Maciel de Farias (2008, 

p.98-99) cita a mesma publicação para exemplificar a “grande decepção” com o abaixamento 

do nível das águas do açude do Cedro, no Ceará, em 1907. Segundo o autor, essa obra 

grandiosa, a primeira experiência no país de açude construído pelo Governo para atender a 

uma área extensa e uma grande população teve o seu nível reduzido a zero e abaixo de zero de 

sua comporta, devido a evaporação (ibidem). Esse fato atesta o avanço técnico proporcionado 

pelas obras empreendidas no combate às secas, tanto em relação ao desenvolvimento da 

meteorologia quanto no aperfeiçoamento da construção dos açudes. Nesse sentido, vale 

salientar que, de acordo com Manoel Bonfim Ribeiro (2007, p.174), a rede de açudes do 

Nordeste brasileiro (federais, municipais, particulares e de cooperação) soma hoje “o 
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fantástico número de 70.000 reservatórios superficiais, tornando o semi-árido a região mais 

açudada do planeta”. Ainda segundo o autor: 

 
Não há região no Globo, árida ou semi-árida, com tamanha capacidade de 
acumulação, um cubo de 37 bilhões de m3, um terço do que o São Francisco 
despeja anualmente no Atlântico. Numa distribuição geográfica eqüitativa, 
disporíamos de um açude a cada 14 Km2 por toda a superfície do Polígono 
das Secas (RIBEIRO, 2007, p.174). 
 

Em 1912, a Revista Brazil Ferro-Carril publicou um informe na seção Obras 

Públicas (REVISTA BRAZIL..., 1912, n° 32) se referindo “à muito secca e fertilíssima zona 

do Seridó”, afirmação que deixa transparecer a ideia de que o problema da região não se 

encontrava no solo, mas na falta da água, necessária para que fosse possível aproveitar a sua 

fertilidade. O informe apontava as principais carências, a construção de açudes e poços, além 

das estradas, destinadas a “facilitar a vida dos habitantes dos sertões” e possibilitar 

“transportes baratos e rápidos, ao franco e fácil acesso aos pontos mais civilizados”. Quanto à 

arborização, apenas afirmava que vai sendo incorporada às demandas da agricultura (Ibid).  

Em 1913, na mesma seção Obras Públicas da Revista Brazil Ferro-Carril 

(REVISTA BRAZIL..., 1913, n° 41), a Inspetoria de Obras Contra as Secas informava que 

mandara iniciar, com urgência, a construção dos açudes Caracol e Bomfim no Piauí, com o 

objetivo imediato de dar trabalho ao povo, fortalecendo-o para a luta contra o flagelo e para 

aparelhar convenientemente o município para resistir aos efeitos das calamidades futuras. Na 

mesma seção, outros informes se referem à construção de açudes e poços nos estados do Rio 

Grande do Norte e Paraíba, destacando os benefícios às lavouras e à pecuária e “Além disso, a 

indústria da pesca, que tão bons resultados dá no nordeste em todos os açudes que é 

praticada” (Ibid). Nota-se que o termo Nordeste já era usado para designar a região, não 

obstante as afirmações citadas anteriormente, no sentido de que a adoção desse termo teria se 

dado mais tarde. 

Naquele ano, o perfil da Revista Brazil Ferro-Carril e o conteúdo dos artigos 

publicados começaram a se transformar, quando a periodicidade da revista passou a ser 

quinzenal. Posteriormente, surgiram artigos mais consistentes sobre o Nordeste e temas afins. 

É interessante destacar que 1913 foi o ano em que se propôs a primeira divisão para o 

território brasileiro, para ser usada no ensino da geografia. Com base na ideia de que a 

natureza era duradoura e as atividades humanas mutáveis, dividiu-se o país em cinco “Brasis” 

– Setentrional ou Amazônico (Acre, Amazonas e Para), Norte-Oriental (Maranhão, Piauí, 

Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas), Oriental (Sergipe, Bahia, 
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Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais), Central (Mato Grosso e Goiás) e Meridional 

(São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul).  A divisão do território brasileiro 

em regiões só se tornou oficial com a criação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), em 1936. Segundo Figueiredo e Lima (2002), após fazer estudos e analisar diferentes 

propostas, o IBGE sugeriu que fosse adotada a divisão feita em 1913 com algumas mudanças 

nos nomes das regiões. A escolha foi aceita pelo presidente da República e adotada em 1942. 

 
A forma como foi feita a divisão revela que, na época, havia uma 
preocupação muito grande em fortalecer a imagem do Brasil como uma 
nação, uma vez que a República havia sido proclamada há poucos anos [...] 
A divisão em grandes regiões proposta em 1913 influenciou estudos e 
pesquisas até a década de 1930. (FIGUEIREDO, LIMA, 2002, p.2). 
 

Em 1915, ano da seca celebrizada pelo livro O Quinze de Rachel de Queiroz, foi 

publicada na Revista Brazil Ferro-Carril uma grande variedade de artigos sobre o tema, 

alguns de várias páginas e publicados em partes, como A Secca no Ceará (I e II). Além disso, 

naquele ano surgiu na revista a discussão sobre o Projeto de Lei Florestal, conforme será visto 

adiante, denunciando o aprofundamento das questões acerca da conservação e da preservação 

ambientais. Diante da maior incidência e variedade de artigos que se dedicaram a discutir o 

tema das secas e da região no ano de 1915, aponta-se a seguir questões que se sobressaem 

nesse debate. 

Chama a atenção um ofício do Inspetor da IOCS Aarão Reis (REVISTA BRAZIL..., 

1915, n° 90), o qual denunciava o fato de que as municipalidades e a população reclamam 

obras para atenuar os efeitos das secas, mas não as conservam nem defendem “da ação 

destruidora do tempo, e até – porque não dize-lo? – dos malefícios daqueles mesmos que as 

deveriam zelar com carinhosos cuidados” (ibid). O Inspetor alegava que, por absoluta 

carência e cuidados, os aparelhos de sucção de água se arruinavam, quando seria necessária 

apenas uma simples lubrificação. Assim, começa a se descortinar o notório quadro de 

desperdício de recursos, tanto humanos quanto orçamentários, que pautou o processo de 

enfrentamento das secas no Nordeste. 

As edições daquele ano apresentam informações diversas, que evidenciam indícios 

que ajudam a acompanhar as ações da IOCS e as discussões em torno das questões técnicas e 

políticas referentes às secas. Uma nota informa a conclusão de uma série de mapas de todos 

os Estados assolados pelas secas, o que permite compreender que o combate ao “flagelo” 

implicava em acurar o conhecimento sobre a região. Uma vez que o processo de divisão 
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territorial do Brasil estava em curso, é importante salientar que refazer mapas significava 

também ratificar limites e fronteiras. 

Em um artigo denominado A Secca no Ceará (REVISTA BRAZIL..., 1915, n° 98), o 

Engenheiro Mario Moura Brazil do Amaral defende que, no Ceará, todas as épocas são 

igualmente boas para a plantação de cereais, desde que se tenha água na superfície, como é o 

caso das vazantes dos açudes: “sendo essas terras de fertilidade incalculável e havendo muito 

calor constante, o desenvolvimento de tudo o que é plantado é muito rápido”. O autor 

reclamava do incentivo do Governo à emigração, que retirou da região os “braços validos” 

quando podia empregá-los em trabalhos úteis e de resultados permanentes “libertando assim 

aqueles Estados de crises tão graves, aniquiladoras de tanta energia de que é capaz o sertanejo 

do norte”.  

O autor dá preciosas informações sobre a vegetação e o seu manejo, embora não 

faça uma relação explicita entre a arborização e a melhoria das condições climáticas. As 

propostas do engenheiro estão centradas no caráter utilitário da vegetação, o que pode ser 

compreendido como um incentivo ao desenvolvimento de técnicas mais adequadas na prática 

da agricultura e da pecuária. Refere-se à nativa Carnaúba, “na qual tudo é precioso, desde as 

raízes medicinais até as folhas novas, de onde se retira a cera” e à exótica Tamareira, que 

deveria ser cultivada em grande escala “se os governos se ocupassem com essas 

insignificâncias, que dizem respeito à riqueza do país”. Aconselhava que fossem fenadas e 

comprimidas as forragens “que se cobrem os campos daqueles estados por ocasião das chuvas 

anualmente”, para serem usadas como alimento para o gado nos períodos secos. Com o 

mesmo objetivo propõe que sejam cultivadas variedades de cactos nativos da região. 

Uma continuação desse artigo foi publicada na edição seguinte (REVISTA 

BRAZIL..., 1915, n° 99), sob o titulo A Secca no Ceará II57. Nessa segunda parte, Moura 

Brazil do Amaral retoma sua preocupação com o correto manejo da vegetação, ao apontar a 

falta de preparo técnico dos agricultores brasileiros como a causa para que o país deixe de 

lucrar com o conflito europeu58, ao contrário da América do Norte e da República Argentina. 

                                                
57 Tal procedimento foi constatado em outras edições, quando um artigo foi subdividido em dois ou mais 
capítulos. 
58 A Primeira Guerra Mundial (também conhecida como Grande Guerra antes de 1939, Guerra das Guerras ou 
ainda como a Última Guerra Feudal). Conflito mundial ocorrido entre Agosto de 1914 e 11 de Novembro de 
1918. A guerra ocorreu entre a Tríplice Entente (liderada pelo Império Britânico, França, Império Russo (até 
1917) e Estados Unidos (a partir de 1917) que derrotou a Tríplice Aliança (liderada pelo Império Alemão, 
Império Austro-Húngaro e Império Turco-Otomano). Causou o colapso de quatro impérios e mudou de forma 
radical o mapa geo-político da Europa e do Médio Oriente. 
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A causa do desconhecimento, segundo o autor, era o desconhecimento do Dr. Nilo Procópio 

Peçanha59 sobre as necessidades da lavoura. Segundo Moura Brazil, ao criar o Ministério da 

Agricultura o Presidente não colocou a Escola Superior de Agricultura em condições de 

habilitar os agricultores para “tirar de nossas terras fertilíssimas o máximo que devem dar” 

(ibid). O artigo finaliza com críticas a prática de “abater pela esmola o sertanejo laborioso, 

altivo pela convicção de sua resistência”, ao alegar que se o governo preparasse os 

agricultores não seria forçado a novas despesas e “os enérgicos filhos daqueles sertões” não 

seriam obrigados a emigrar para o Amazonas por falta de trabalho. É interessante salientar a 

relação que o autor estabeleceu entre os sertanejos que iam desbravar o Norte e os europeus 

que vinham povoar o sul do país: “o imigrante estrangeiro é cercado de cuidados, de zelos 

negados ao nacional, e por isso chamam ao Amazonas o cemitério do Ceará!” (ibid). 

A leitura desses documentos deixa claro que uma querela política permeou o 

Combate às Secas. Em 1915 a IOCS enfrentou pesadas críticas, acusado de desperdício e má 

administração, mas mantém a rotina de relatar na Revista Brazil Ferro-Carril o montante gasto 

com inúmeros projetos, além de valorizar os benefícios sociais da sua atuação, mas reclamava 

da conservação de Poços e Açudes. Nesse sentido, chama à atenção uma nota sobre a 

fundação e manutenção de um Horto Florestal em Quixadá/CE, além de ser uma atitude 

louvável da IOCS no contexto da defesa das matas e florestas brasileiras, esse é um dado que  

intensifica a relação entre as Secas e as Florestas aflorada ao longo da pesquisa. 

No final de 1915, foi publicado o artigo intitulado As Victimas da Secca e o Sr. 

Pandiá60 (REVISTA BRAZIL..., 1915, n° 107), referente a um Projeto de Lei do Deputado 

Carioca Barbosa Lima “ordenando ao Governo que acuda com 50.000 contos ás vitimas do 

terrível flagelo”. O texto informa que o Ministro da Fazenda desobedecia as ordens do 

Presidente da República, uma vez que dificultava a entrega do dinheiro “para acudir a 

brasileiros que morrem á mingua” e, em busca das razões para o fato, aludia a ascendência 

grega do Ministro:  

 
[...] não há motivo para a gente se espantar [...] por que há de um Pandiah 
Kalogeras, ilustre rebento da nobilíssima raça helênica [...] inquietar-se com 

                                                
59 Nilo Peçanha tornou-se Presidente da República após o falecimento de Afonso Augusto Moreira Pena. 
Governou o país de 14 de junho de 1909 até 15 de novembro de 1910. Descrito como mulato, foi ridicularizado 
na imprensa pela sua cor. 
60 João Pandiá Calógeras, Engenheiro e Geólogo, Deputado Federal por Minas Gerais, Ministro da Agricultura, 
Comércio e Indústria (1914) e da Fazenda (1916) durante o governo de Venceslau Brás. Foi o primeiro civil a 
exercer o cargo de ministro da Guerra, no governo de Epitácio Pessoa (1919 a 1922). 
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a sorte dos miserís que morrem à fome pelo Norte do Brasil? [...] turba-
multa de criaturas, que à beira das estradas do Norte, morrem de inanição, de 
fome, de sede, se eles não descendem dos esplendidos heróis que assaltavam 
viandantes nos desfiladeiros das Serras do Peloponeso e pirateavam nos 
golfos do mar Egeu? [...] o Ministro da Fazenda, não sendo da mesma raça 
dos flagelados pela seca do Nordeste é insensível aos seus dantescos 
sofrimentos [...]. 
 

No texto acima, além dos insultos racistas aos antepassados do Ministro, destaca-se 

o uso dos termos Norte e Nordeste alternadamente, verificado anteriormente. De forma geral, 

chama atenção a descrição do que se pode chamar a face humana da paisagem da seca, uma 

imagem desoladora difundida na época e que perdura até hoje, irremediavelmente associada 

ao sertão nordestino. 

Em 1916 foram publicados doze artigos sobre o Nordeste na Revista Brazil Ferro-

Carril, a maioria contendo notas nas seções intituladas: Obras Públicas, Obras Contra as 

Seccas e Varias Notícias. Uma série de pequenos informes chama a atenção para a atuação da 

IOCS, certamente destinados a divulgar e prestar contas dos investimentos públicos. Tais 

informes se revestem de importância, na medida em que fornecem indícios que permitem 

supor o cenário sócio-político das obras contra as secas.  

Um informe sobre a autorização para a construção de poços em Fortaleza e 

arredores, apesar de ser proibida a perfuração de poços na zona litorânea em detrimento da 

zona sertaneja (REVISTA BRAZIL..., 1916, n°112). A justificativa era a escassez de água na 

região, pois aquele era um ano de seca. Em outro informe é possível saber que, naquele 

momento, o Combate às Secas não estava centralizado na IOCS mas havia ações que partiam 

de outras instâncias, como os Telégrafos e as Inspetorias das Estradas, o que explica a 

afirmação de que “não pequeno é o auxilio que vem prestando o Governo Federal aos Estados 

flagelados pela atual Seca” (REVISTA BRAZIL..., 1916, n°115).  

Em outra edição o Dr.Aarão Reis – Inspetor Adido de Obras Contra as Secas – 

comunicou o ordenamento de um serviço que não estava indicado no orçamento de uma obra, 

“com o fim de dar trabalho imediato aos muito flagelados que havia no local” (REVISTA 

BRAZIL..., 1916, n°117). Trata-se de uma face que salta aos olhos no Combate às Secas, ao 

que se pode chamar de clientelismo – seja para atender aos governos estaduais, seja aos 

“flagelados”. Tais práticas foram comuns no Rio Grande do Norte, Luís da Câmara Cascudo 

(1980) registrou a prática em Natal no início do século XX, ao descrever o aterramento da 

Campina da Ribeira (atual Praça Augusto Severo), onde as obras utilizaram em grande parte a 
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mão-de-obra dos “retirantes” que vinham para a capital fugindo das secas que assolavam o 

interior do estado.  

Ao longo de 1916, a IOCS mantém a rotina dos informes diversos: entrega de poços 

e afirmação de que consertos e reparos cabem às municipalidades (REVISTA BRAZIL..., 

1916, n°121); construção de açudes como impulso ao plantio de cana e de algodão, criação de 

gado e atendimento às necessidades domésticas (REVISTA BRAZIL..., n°122), além de fixar 

a população nas suas áreas de origem (REVISTA BRAZIL..., n°126).  

Chama a atenção uma nota sobre a abertura de crédito no Ministério da Fazenda, 

Agricultura e Interior destinado “ao pagamento de despesas com o transporte marítimo de 

retirantes, a socorros e assistência à população flagelada e à localização de parte desta em 

diversos pontos do país” (REVISTA BRAZIL..., 1916, n°124). Diante dessa informação, 

pode-se identificar uma contradição em curso: enquanto parece que a estratégia da IOCS era 

promover a sobrevivência da população e fornecer os meios para sua permanência na região, 

outra esfera do poder patrocinava a dispersão dessa mesma população – uma diáspora 

sertaneja –, com a criação de exilados e enfraquecendo a resistência física e mental das 

famílias e comunidades que ficavam. 

Em 1917, a Revista Brazil Ferro-Carril informava sobre chuvas abundantes naquele 

período e no artigo denominado As Estradas de Rodagem do Nordeste (REVISTA 

BRAZIL..., 1917, n°235) trata da resolução do Inspetor da IOCS Aarão Reis para suspender 

as obras na “Zona do Nordeste” até nova ordem. Embora não fiquem claros os motivos, pode-

se supor que tal resolução se tratava de uma diminuição das verbas disponíveis no período 

chuvoso, do que o autor (não identificado) discorda. Para este, a melhor época para se 

prosseguirem “as obras que virão minorar o flagelo das secas é aquela em que esse flagelo 

concedeu a sua trégua habitual e benéfica, a vida se normalizou e os sertões repousam em 

sossego e abundancia”. O autor também afirmava que “[...] essa resolução foi tomada sem a 

madura reflexão que ela pedia [...] é um verdadeiro crime sustar essas obras, entregando 

novamente ao abandono as populações daquela vasta zona [...] é um ato desumano” (ibid). É 

interessante perceber que, pelo menos para uma parcela dos intelectuais e políticos da época, 

aquelas obras se justificavam pela esperança de um rápido desenvolvimento da agricultura, da 

indústria e do comércio na “vasta zona do Nordeste brasileiro”, ou seja, a crença na técnica 

como meio para eliminar os trágicos efeitos das secas: 
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Como já se escreveu algures, as secas, fenômeno periódico aniquilador das 
vidas, dos rebanhos, das culturas de uma região extensa e populosa, 
constituem um problema de engenharia perfeitamente solúvel. O estado, 
porém, em que ora se encontra vale por um triste atestado de incúria da 
nossa administração desde o império (ibid). 
 

Nesses artigos foi possível analisar a relação entre as secas e o desmatamento 

abordado por outro ângulo. O ponto de vista da indústria dos transportes pode ser conhecido 

em Perspectivas Econômicas do Nordeste e a Capacidade dos Transportes Ferro-Viarios da 

Great Western Ry (REVISTA BRAZIL..., 1918, n° 167 a 170). O artigo, publicado em quatro 

partes, principia com o anúncio de uma ameaça de “Krach na Great Western” como uma 

consequência indireta da I Guerra Mundial (1914-1918). Segundo o artigo – que apesar de 

anônimo, parece assinado pela própria Great Western –, o conflito provocou o aumento 

generalizado do valor de todos os produtos, especialmente do carvão importado – uma vez 

que o Brasil não possui grandes reservas desse combustível fóssil. Assim, as dificuldades da 

empresa decorriam da aplicação de tarifas que não permitiam lucros para o capital empregado 

em função do alto custo que passou a ter o transporte ferroviário:  

 

O preço do carvão, que é o único combustível a empregar em zonas 
desflorestadas como o Nordeste, subiu despropositadamente [...] Enquanto 
se passa o tempo e o nosso stock de carvão decresce, as nossas próprias 
necessidades de transporte aumentam e assim temos que reduzir o serviço de 
transportes para o publico. Atrasos têm sido sentidos e igualmente 
reclamados [...] impossibilidade de se obter carvão, o que nos força a usar 
exclusivamente lenha como combustível. Apesar de a Great Western, de vez 
em quando, acarretar a culpa de ser a principal causadora da devastação das 
matas. 
  

 

É curioso perceber o ponto de vista da empresa, ou do autor que se levanta em sua 

defesa, sobre o uso da lenha para combustível. Mesmo havendo na época a consciência dos 

danos causados pelo desmatamento ao meio ambiente, haja vista, o artigo anteriormente 

comentado, a justificativa sempre convergia para o desenvolvimento econômico – tal qual 

ainda hoje acontece, quase um século após. Interessante também observar de que os 

problemas da empresa no Nordeste decorriam da ausência de florestas, o que permite perceber 

que as estradas de ferro consumiam as árvores existentes ao longo dos trilhos. Pairava no 

texto uma ameaça: quanto maior a duração da guerra, mais concreta se tornaria a perspectiva 

de um “aniquilamento paulatino de vossas facilidades de transporte, pela estrada de ferro” 

(ibid). É possível imaginar, no Brasil do início do século XX, a dificuldade da circulação de 

pessoas, de bens e de mercadorias sem a existência das estradas de ferro. No texto percebe-se 
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inicialmente uma profunda crítica dirigida ao governo e, posteriormente, um pedido de 

socorro – ao alertar para os grandes prejuízos que a extinção do transporte ferroviário 

acarretaria para a economia nacional: 

 
Imagine-se o que não acontecerá daqui por diante, quando o volume de 
mercadorias produzidas pelos Estados do Nordeste, mesmo sem o eficiente 
auxilio da União, é consideravelmente maior do que o das safras anteriores. 
A produção a transportar tem aumentado de modo notável nos quatro estados 
servidos pela empresa. Em 1914, antes do começo da guerra, o Nordeste só 
exportava para o estrangeiro açúcar, algodão, peles e couros. Hoje exporta 
isso [...] e mais cera de Carnaúba, cereais e outros artigos... A capacidade da 
empresa deveria estar duplicada, verifica-se com a mais funda tristeza que 
ela está reduzida á terça parte (ibid). 

 

Os estados nos quais atuava a Great Western eram os mais castigados pelas secas, 

com exceção do Ceará. Nesse sentido, a afirmação de que as safras na região eram maiores 

em 1918 que nos anos anteriores, vem a atestar que aquele período encontrava-se livre das 

secas. Mesmo ao considerar a possibilidade de certo exagero, com o objetivo de valorizar os 

serviços prestados pela Great Western, é curioso que a região seja apontada como próspera 

produtora de mercadorias, condição que é reiterada para enfatizar a necessidade de “socorro” 

estatal: 

 

A Great Western, pela indiferença ou hostilidade do Governo Federal, está 
caminhando para a paralisação do seu trafego [...] a produção em todo o país 
tem aumentado extraordinariamente, seduzidas pelos bons preços que as 
mercadorias alcançam em todo o mundo [...] Por que não distribuir com os 
que estão tendo grandes lucros alguns dos ônus que passaram a pesar sobre a 
Great Western [...] o Governo Federal deve ser previdente para não permitir 
que o Nordeste seja colhido por um grande desastre [...] ruína de quatro 
estados que hoje navegam em um perfeito mar de prosperidade, concorrendo 
para o engrandecimento nacional (ibid). 
 

 

A citação acima consta da quarta parte do artigo, publicado no início de agosto de 

1918, final do “inverno” na região, daí o “mar de prosperidade”. Em março de 1919 (ano de 

seca), a situação climática era adversa, já começando a ressurgir as noticias sobre o flagelo e 

os retirantes. A transição 1918-1919, além da transformação climática, marcou também a 

mudança de Inspetores na IOCS. Uma nota publicada informava que Aarão Reis foi nomeado 

Consultor Técnico do Ministério da Viação (REVISTA BRAZIL..., 1918, n°172). Em janeiro 

do ano seguinte, era revelado que o Dr. José Luiz Mendes Diniz assumiu o cargo de Inspetor 

da IOCS (REVISTA BRAZIL..., 1919, n°180). Tais notícias reafirmam a importância da 
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Revista Brazil Ferro-Carril enquanto veículo de divulgação e de prestação de contas das ações 

da IOCS, a exemplo da nota sobre a consulta que fez o Sr. Dr. Mello Franco, Ministro da 

Viação, ao Tesouro Nacional para a abertura urgente de um crédito extraordinário de 3.000 

Reis para “concorrer à despesas com os serviços de obras contra as secas, no Nordeste 

brasileiro” (REVISTA BRAZIL..., 1919, n°189), naquele momento (01 de junho de 1919) 

contando com um total de 4.121 retirantes socorridos. 
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3.2. A Paisagem como Fonte de Dados 

Um artigo de importante conteúdo para este estudo foi publicado em 1916, 

denominado “O Magno Problema das Seccas do Nordeste” (REVISTA BRAZIL..., 1916, 

n°109), de autoria do Engenheiro André Veríssimo Rebouças61. Os seis meses passados no 

Rio Grande do Norte, a serviço da Estação de Ferro Central do RN, permitiram ao engenheiro 

observar fenômenos da natureza por ele relacionados à seca. Na Serra da Borborema, no lugar 

denominado Porta d’Água, identificou a abertura de uma brecha nos terrenos de rochas 

schistosas mostrando em suas paredes o que chamou de “trabalho colossal realizado pelas 

águas, por erosão e infiltração combinadas” (ibid).  Há sete ou oitos quilômetros dali, no 

Apertado do Trapiá, reconheceu idêntico “trabalho mecânico de formidáveis massas de água” 

e se declarou intrigado como tal fato era possível numa região seca e árida, sem fontes 

perenes. 

Como explicação, imaginou a existência de lagos primitivos nas bacias da Serra, 

cujos desaguadouros originaram brechas nas rochas, abertas por erosão – quando a brecha 

atingiu o fundo, o lago secou e cessou o trabalho de erosão das águas. O autor afirma que tais 

fenômenos de erosão se repetem de forma regular em torno da Serra e identificou dezenas de 

brechas no Rio Grande do Norte, além de outras tantas no Ceará e na Paraíba, de onde partiam 

cursos de água quase sempre secos. Tais observações resultaram na seguinte ideia para o 

Combate às Secas: 

 
Penso que fechados novamente com barragens de fácil e econômica 
construção, em vista do apertado dos lugares, as brechas [...] existentes em 
volta da Serra da Borborema, se teria a reconstituição desses lagos naturais 
[...] Acredito que a reconstituição das largas superfícies aquosas desses lagos 
produzirá grande quantidade de vapores; que esses vapores se condensando 
logo em seguida sobre o alto anteparo da Serra da Borborema [...] cairão em 
chuvas abundantes sobre as mesmas vertentes dos lagos; que essas chuvas 
farão avolumar as águas dos lagos e transbordar estes, produzindo águas 
correntes utilizáveis na irrigação das culturas [...] e consequentes 
precipitações de chuvas, restabelecendo assim o ciclo normal meteorológico 
(ibid). 
  

Na época, a busca de soluções para as secas era carregada de idealismo – 

especificamente com relação àquelas ideias desenvolvidas pelos engenheiros –, impregnada 

da crença no progresso e na eficácia da técnica como solução para todos os problemas 

decorrentes do atraso econômico e cultural. Impressiona a capacidade de ler o passado a partir 

                                                
61 Não confundir com André Rebouças, anteriormente referido e já falecido em 1916. 
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de uma escrita que nada diz aos olhos leigos, mas capaz de decifrar as idades da terra nas 

marcas encontradas no solo, nas pedras, etc. A descrição lembra o estilo de outro engenheiro 

– o escritor Euclides da Cunha (1902, 2004, p.20-21): 

 
Sem linhas de cumeadas, as maiores serranias nada mais são que planuras 
altas, extensas rechãs terminando de chofre em encostas abruptas, na 
molduragem golpeante do regime torrencial sobre o terreno permeável e 
móvel. Caindo por ali há séculos as fortes enxurradas, derivando a princípio 
em linhas divagantes de drenagem, foram pouco a pouco reprofunmdando-
as, talhando-as em quebradas que se fizeram canyons, e se fizeram vales em 
declive, até orlarem de escarpamentos e despenhadeiros aqueles plainos 
soerguidos. E consoante a resistência dos materiais trabalhados variaram nos 
aspectos: aqui apontam, rijidamente, sobre as áreas de nível, os últimos 
fragmentos das rochas enterradas, desvendando-se em fraguedos que mal 
relembram, na altura, o antiqüíssimo “Himalaia brasileiro”, desbarrancando, 
em desintegração contínua, por todo o curso das idades; adiante, mais 
caprichosos, se escalonam em alinhamentos incorretos de menires colossais, 
ou em círculos menores, recordando na disposição dos grandes blocos 
superpostos, em rimas, muramentos desmantelados de ciclópicos coliseus 
em ruínas; ou então, pelos visos das escarpas, oblíquos e sobranceando as 
planuras que, interopostos, ladeiam, lembram aduelas desconformes, restos 
da monstruosa abóbada da antiga cordilheira, desabada... 
  

Ao final da primeira parte do livro, A Terra, Cunha (1902, 2004) resume as soluções 

para as secas. Há uma característica comum nas propostas desses engenheiros: as soluções 

apontadas implicariam na construção de uma nova paisagem – delineada por lagos artificiais 

que originariam rios perenes ornados por vegetação. Se não pesasse o alto custo necessário 

para executar tais propostas, seria mesmo possível esse sertão verdejante, de clima ameno? 

André Veríssimo Rebouças afirmava que sim: 

 
A facilidade das culturas, o restabelecimento da humidade necessária ao 
desenvolvimento da vegetação reuniria o crescimento de uma vegetação 
espontânea e permanente protetora do solo contra os ardores solares. O 
plantio de matas nas encostas da Borborema [...] auxiliaria a formação das 
chuvas e favoreceria um regime mais conveniente das águas, pelo 
retardamento do escoamento destas, concluindo pela passagem do regime 
torrencial do presente para um regime normal em todos os rios da região [...] 
Assim se transformarão em cursos d’agua absolutamente permanentes, com 
grandes facilidades para a irrigação (REVISTA BRAZIL..., 1916, n°109). 
 

A repercussão do artigo do Engenheiro Rebouças apareceria no mês seguinte 

(REVISTA BRAZIL..., 1916, n°111), ao reproduzir as impressões de profissionais e da 

imprensa, como os comentários do Geólogo Dr. Horace Williams62 sobre o tema, publicados 

                                                
62 Horace F. Wiliams participou da Comissão Geológica e Geográfica e do serviço Geológico e Mineralógico do 
Brasil. 
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na Revista A Rua; além do artigo sobre as “considerações sobre a ineficiência da Inspetoria 

das Obras Contra as Secas”, publicadas no Jornal O Paiz, e a nota explicativa publicada pela 

IOCS. Para o referido Geólogo, as ideias de Rebouças se assemelham às soluções empregadas 

nos Estados Unidos e cita o caso do Reservatório “Escondito” – construído na Califórnia em 

1894 – como exemplo de solução definitiva para o problema das secas: “A ideia afinal, não é 

ter a água guardada por si, mas em vez disso, para ser empregada na irrigação [...] onde a 

agricultura intensiva logo criará comunidades populosas e ricas, que serão gradativamente 

livres da terrível seca” (ibid).  

Conforme dito anteriormente, o artigo motivou críticas à IOCS, que respondeu: “A 

solução que O Paiz encontrou no estudo do Dr.Rebouças pode-se dizer que é tão velha quanto 

entre nós, o problema das secas [...] ainda não houve, positivamente, nem tempo nem 

dinheiro”. Na nota, a IOCS alegava, como justificativa para a não realização de tais obras, o 

preço elevado para a instalação dos mecanismos necessários e a dificuldade de transporte dos 

materiais de construção “por lugares completamente desprovidos de estradas”. Ao comentar 

essa nota, chamada de infeliz, O Paiz replicou que o tom azedo da Inspetoria “não poderá 

destruir o conceito que dela faz a opinião pública e que está longe de ser lisonjeiro...”. Tal 

entrevero permite atestar o caráter da Revista Brazil Ferro-Carril que, inicialmente dedicada à 

Viação Brasileira, começou a divulgar artigos técnicos sobre temas diversos e passou a 

incorporar a função de fórum de discussão em torno da problemática das secas – da 

divulgação de propostas e da busca de soluções, bem como de uma cobrança e fiscalização 

intensas que demandaram uma constante prestação de contas dos investimentos federais. 

Outras ideias de especial interesse foram publicas ao longo do segundo semestre de 

1919, num extenso estudo escrito pelo Engenheiro Clodomiro Pereira da Silva63. Sob o título 

O Problema do Nordeste: A Propósito das Secas (REVISTA BRAZIL..., 1919, n°191 a 201-

202), o autor disserta sobre a questão das secas, investigando as causas e apontando as 

soluções, no que pode ser considerada a mais profunda reflexão sobre o tema publicada na 

Revista Brazil Ferro-Carril, no período estudado.  

Com o respaldado de diversos cientistas e de estudos desenvolvidos em outros 

países, o engenheiro elabora hipóteses e elabora “remédios” para combater os efeitos das 

secas, entre os quais a notória transposição do Rio São Francisco. O tom do discurso é o da 
                                                
63 Clodomiro Pereira da Silva (1868-1951). Engenheiro Civil pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro (1892). 
Foi nomeado para vice-direção da Escola Politécnica de São Paulo em 1936, onde lecionava a cadeira de 
"Navegações, Rios, Canaes e Portos". Deixou o cargo em 30 de março 1938 por ter se aposentado. Para maiores 
detalhes, ver: <http://www.poli.usp.br>. 
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busca pelo ideal mais profundo. Embora em suas “palestras” Clodomiro acreditava ser 

pragmático, mas a ausência dessa qualidade pode ser hoje enxergada, seja pelas dificuldades 

técnicas e orçamentárias que provavelmente seriam necessárias para concretizar suas 

propostas, seja por desconsiderar os limites impostos pela própria natureza ao trabalho 

humano. Se ainda assim fosse possível executar suas ideias e por meio delas modificar 

profundamente a realidade, o clima e a paisagem do Nordeste, se faz oportuno questionar: 

quais seriam as consequências? 

O autor principia classificando como blasfêmia de quem não conhece o Norte e os 

nortistas, o conselho de Joaquim Francisco de Assis Brazil64 (em uma conferência proferida 

em 1917), para que os habitantes do Nordeste emigrassem para o Sul. Já no início de sua 

exposição, se referindo ao título do artigo em questão, o autor apresenta de forma clara a 

questão que posteriormente daria forma e à região: “Eu penso que é melhor dizer – problema 

do Nordeste e não problema do Norte, porque, o problema que se julga insolúvel, no Norte do 

Brasil, é o das secas, e estas só se fazem sentir no Nordeste”. Assim, o engenheiro demonstra 

clareza no entendimento do papel das secas na definição do território nordestino. 

A opinião do autor era que, aqui, a exemplo do que ocorria no Sul, tudo era possível: 

“É que as terras do Norte e do Nordeste do Brasil são tão férteis como as de quaisquer outras 

regiões dele” e acrescenta que se assim não fosse, a população não permaneceria nem se 

desenvolveria, apesar das secas: “[...] é preciso ter visto os efeitos das chuvas nas boas terras 

do nordeste, para compreender a fascinação que aquelas regiões produzem nos seus 

habitantes”. Para o engenheiro, quando as chuvas são regulares o Nordeste possui uma 

capacidade produtiva superior ao Sul e defende que os efeitos das secas periódicas são 

terríveis, mas não irremediáveis. 

Clodomiro Pereira da Silva recorreu às experiências desenvolvidas em outros países 

para defender os investimentos necessários à irrigação do Nordeste. Ao utilizar como exemplo 

o Estado do Ceará – em cuja superfície de 100.000 Km2 seria apenas necessário irrigar 20.000 

Km2 correspondentes às zonas semiáridas. O autor afirmou que as plantações irrigadas 

auxiliariam a correção dos fatores climáticos locais, que tenderiam a aumentar a produção de 

                                                
64 Joaquim Francisco de Assis Brasil (1857-1938). Advogado, escritor, poeta, prosador, diplomata e estadista 
brasileiro; propagandista da República. Foi fundador do Partido Libertador, deputado e membro da junta 
governativa gaúcha de 1891. Juntamente com o Barão do Rio Branco, assinou o Tratado de Petrópolis, que 
assegurou ao Brasil a posse do atual Estado do Acre. Neste estado foi criado, em sua homenagem, o município 
de Assis Brasil. 
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chuvas. Assim, propõe uma “alteração artificial do ambiente” no Alto Sertão65 do Norte, de 

maneira a facilitar as precipitações atmosféricas por meio da arborização: “devo dizer que 

esse corretivo, absolutamente eficaz, é a mata, isto é, residirá no cobrir de matas as regiões 

flageladas – tanto quanto possível”. Diante dessa afirmação, é possível supor que, se 

executada tal proposta, modificaria profundamente a região o qual resultaria na criação de 

uma nova paisagem. Porém, o autor esclarece que o florestamento proposto objetivava 

recompor a paisagem original, na medida em que declara fora de discussão qualquer 

obstáculo ao “restabelecimento das matas” no alto sertão nordestino, demonstrando assim 

estar ciente das profundas alterações ambientais imputadas à região.  

A parte II do texto – A Secca, principia com a citação de um anônimo “distinto 

cearense”, o qual, em 1888, declarara que “os efeitos da seca podem ser, em grande parte, 

modificados, senão destruídos, pela Ciência”, afirmação que Clodomiro pretendia demonstrar 

a partir dos vários dados e teses que seu estudo abrange. Para ele, os bons anos de chuva não 

são muito comuns no Nordeste, enquanto as secas mitigadas são frequentes; já as grandes 

secas não são tão comuns, embora estas se repitam em espaços de tempo relativamente curtos, 

“parecendo que nos últimos trinta anos, se acentua a tendência para sua renovação em mais 

breves períodos”. O autor apresenta uma relação da ocorrência das mais fortes secas 

verificadas no nordeste brasileiro, o que possibilitou uma comparação com os dados 

apresentados anteriormente. 

Segundo o autor, vários estudos encontravam-se em curso naquele momento. Um 

tentava aproximar os períodos diversos verificados entre a ocorrência das secas a uma média 

de cerca de doze anos, procurando tecer uma ligação entre a ocorrência de secas às revoluções 

do planeta júpiter. O autor afirma ainda que outros estudiosos buscavam coincidências entre o 

fenômeno climático no Brasil (especificamente no Ceará) e em outros países, principalmente 

nas Índias, mas para Clodomiro uma cuidadosa identificação das datas mostra que tal 

coincidência não existe, pois foi notado que nos intervalos dos anos de secas “ocorreram 

numerosas inundações por excesso de chuvas”. 

 
Há, de certo, maiores coincidências nos períodos seculares [...] Entretanto, 
prestando atenção nas inúmeras pequenas secas, que se verificam nos 
intervalos das mencionadas, deixa-se de lado qualquer indução que por 
ventura se pretenda fazer com as simples datas coincididas.  

                                                
65 O chamado Alto Sertão do Norte compreendia, segundo o autor, o oeste e noroeste da Bahia, a faixa 
confinante com o Piauí, o oeste de Pernambuco e da Paraíba e a zona confinante no Rio Grande do Norte e 
Ceará. 
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O artigo fornece ainda dados importantes no sentido da realização de estudos 

técnicos e de pesquisas científicas sobre as secas, assim como acerca da troca de informações 

entre o Brasil e outros países. Segundo o autor, alguns estudiosos brasileiros têm se dedicado 

ao problema, mas ressalvou que muitas de suas produções “são antes peças literárias do que 

contribuições cientificas para a solução do magno problema”; o que indica que os engenheiros 

encaravam a resolução do problema como uma solução técnica, a ser apresentada pela 

engenharia. Para tanto, os engenheiros ofereciam uma leitura abrangente, um diagnostico 

apurado com base científica e com o respaldo de soluções adotadas com sucesso em outros 

locais – como já havia indicado Euclides da Cunha, alguns anos antes. 

 

O problema das secas do nordeste [...] é de mais fácil solução do que os 
semelhantes, já satisfatoriamente resolvidos nas Índias, no Egito e, 
sobretudo, nos Estados Unidos. O que falta justamente é o corretivo que se 
pode dar aos efeitos do regime hyetal [...] o nordeste brasileiro não pode ser 
considerado, de forma alguma, como uma região árida, no sentido técnico 
indicado. Maior razão, portanto, para se considerarem as secas como meros 
acidentes, que só precisam de corretivo [...] que consiste no suprimento de 
“água superficial”, já de há muito tempo é normalmente aplicado [...] nos 
Estados Unidos, nas Índias, no Egito, na Espanha e outros países [Itália, 
França] [...] milhares de quilômetros quadrados que vão sendo irrigados, 
para culturas diversas, na china, no Japão, na Austrália e na Argélia. 

 

Clodomiro se empenhou numa longa exposição sobre “o conhecimento verdadeiro 

da natureza das águas subterrâneas”, com o aporte de “teorias inteiramente novas” de autores 

como F. Konig, Marie Davy, J. Hann e W. Davis, além de outros pensadores citados ao longo 

do texto. Ao tomar como ponto de partida o “Ciclo das Águas” – segundo o qual a quantidade 

de água na Terra é sempre a mesma apenas mudando o seu estado (sólido, liquido, gasoso), de 

acordo com o clima de cada região. O autor defende a existência de precipitações no interior 

da crosta terrestre, de onde sairiam a maioria das águas que aforam à superfície. Esta teoria, 

chamada de “Águas Soberanias” iria de encontro ao pensamento de Aristóteles, a corrente 

mais aceita, na qual as montanhas deviam ser consideradas como esponjas, uma vez que 

guardavam as águas das chuvas para restituí-las em fontes. Segundo o autor, cientistas como 

De la Hire e Mariotte haviam observado chuvas interiores em adegas profundas de Paris, e, tal 

qual Descartes, Halley e Perrault, sustentavam ideias fundamentalmente idênticas, ao 

sustentar que muitas fontes provinham de precipitações que se produziam no interior da Terra. 

Para embasar tais teorias, Clodomiro citou o Córrego da Cascatinha no Rio de 

Janeiro como exemplo de caudal permanente alimentado por precipitações subterrâneas. Nas 
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“regiões do Nordeste” o grande mal consistiria nos terrenos desnudados, uma vez que o sol 

penetraria a maiores profundidades o que reduziria a produção de água; além disso, o deflúvio 

de muitas fontes perenes encontradas pelos sopés das serras, “tem sido, grandemente 

prejudicado pelo corte das matas, que entregam o terreno desnudado á ação direta dos raios 

solares [...] não é possível admitir a existência de infiltrações mormente nos terrenos 

desnudados, que lá são tão comuns”. Para tanto, seria necessária a intervenção de fatores 

capazes de modificar os fenômenos meteorológicos, como as florestas: 

 
Se torna preciso distinguir os terrenos, sob o ponto de vista da evaporação, 
segundo a superfície se acha mais ou menos coberta de vegetação [...] as 
plantas entram com seu considerável contingente, pois elas retiram água do 
sub-solo pelas suas raízes [...] As plantas cobrindo o solo, mantêm uma 
frescura que modifica profundamente a irradiação do calor solar, o que se 
traduz [...] em levantar o lençol de água [...] As matas, si abrangem uma 
extensão considerável da superfície, constituem um fator de notável 
eficiência na modificação do clima local. 
  

Tal qual Euclides da Cunha já apontara antes, o autor considerava que se o Sertão 

sofre com as secas periódicas, padece também com o excesso de chuvas, mas ao contrário 

daquele, crê que os açudes não são a solução, uma vez que mesmo com o aumento do número 

desses reservatórios, não se modificaria a temperatura do ambiente e conclui que seria preciso 

reverter o desnudamento da região – causa primordial da irregularidade na produção das 

chuvas – e, dessa forma, “tornaríamos o nordeste brasileiro uma das melhores regiões da 

nossa pátria, quer sob o ponto de vista de fertilidade, quer sob o ponto da salubridade”.  

O autor raciocina em termos de causas e efeitos. Como causa assinala a conformação 

topográfica da região, que impele os ventos carregados do ar úmido a varrerem a região, sem 

se resfriarem nem se elevem muito, o que não permite condensação do vapor contido no ar. 

Reconhece que às causas que dependem da posição geográfica nada se pode fazer, mas quanto 

ao desnudamento “o remédio é radical, e consiste no florestamento da região”. A solução 

apontada é carregada de idealismo, diante da difícil, e talvez mesmo impossível, tarefa. Nesse 

sentido, questiona-se: como seria esse sertão transformado numa floresta?  

O autor cita um certo Turazza: “os efeitos da devastação das matas jamais serão 

compensados”, mas declara fora de discussão qualquer obstáculo ao restabelecimento das 

matas na região do alto sertão nordestino e se empenhou em especificar o tipo de vegetação 

indicada: 
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[...] é forçoso dize-lo, o florestamento não satisfaz ás exigências do presente, 
pois que ele requer um lapso de tempo cerca de trinta anos para ser 
completo, e, ainda assim, na hipótese de ser feito com arvores de rápido 
crescimento [...] se precisa todavia cuidadosa e calculadamente procurar 
quais as espécies com que se deverá cobrir tanto quanto possível aquela 
região. As florestas propriamente ditas devem conter todas as essenciais que 
ainda se encontram nas matas virgens do Nordeste, entre outras, o pau 
d’arco, o pau ferro, a angelim, o angico (nas baixadas e beiras de rios), a 
sapucaia, a arneira, a baraúna, a sucupira [...] Nos terrenos de cultura 
poderão ser ainda plantadas, com o maior aproveitamento, o umbuzeiro, e 
outras próprias da caatinga. As plantações de mangabeira se devem 
desenvolver o mais possível, não só pela sua utilidade como pela sua 
resistência [...] não esquecer as arvores frutíferas que superabundam no 
nordeste, nas baixadas e nas chapadas, entremeiadas com as varias lavouras 
[...] estas florestas deverão ser perpetuas. 
 

A proposta tem arcabouço complexo, donde é possível identificar algumas 

coincidências com ideias de outros autores, assim como com as diretrizes que tomou o 

combate às secas empreendido sob o comando da IOCS – depois IFOCS e finalmente 

DNOCS. Para Clodomiro, o remédio para o Nordeste não poderia consistir somente em obras 

de irrigação, sendo necessário completá-las com o aparelhamento econômico e da defesa 

social, sem o qual “a solução será sempre precária e arruinada”. Assim, as obras de irrigação e 

o “florestamento” acarretariam a formação de centros econômicos eficientes ligados por vias 

de comunicação.  

Não é de estranhar que o autor – engenheiro e professor da cadeira de Navegações, 

Rios, Canaes e Portos – finalize sua palestra ao propor, para o nordeste, os açudes de 

barragens móveis os quais, inventados pelo Engenheiro Francês Poiré, “fizeram uma 

revolução na hidráulica fluvial” com aproveitamento de todo e qualquer rio para a navegação. 

Segundo os cálculos de Clodomiro, a construção de tais barragens nos rios Jaguaribe, Assu e 

Mossoró – canalizados – forneceriam água sempre fresca e corrente a uma região com cerca 

de 100.000 Km2 no Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Se executada na íntegra, tal 

proposta modificaria por completo o sertão, que, portanto, não mais existiria atualmente, 

resultando na criação de uma nova e inverossímil paisagem. 

 
Se pudéssemos irrigar toda a região da margem esquerda do Rio São 
Francisco nos estados da Bahia e Pernambuco, cobrindo-a de matas tanto 
quanto possível (nos terrenos inclinados, nas encostas, e principalmente nas 
grotas), é certo que se modificaria o regime hyetal, sensivelmente, no alto 
sertão do nordeste [...] se modificássemos as condições locais, sob o ponto 
de vista climático, na grande faixa que se estende pela margem direita do 
Rio São Francisco e que se une ás cabeceiras do Rio Salgado (CE), do Rio 
Assú (PB) e do Rio Mossoró (RN) [...] Si forem criadas matas de um e outro 
lado desses canais, em uma faixa de alguns quilômetros de cada lado, estará 
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resolvido o problema de via de comunicação [...] Estes canais serão 
alimentados pelo Rio São Francisco e servirão para regar o alto e o baixo 
sertão [...] devem ser estabelecidos não só como vias de comunicação 
excelentes como para abastecer e refrescar essa zona, que deve ser coberta 
de matas [...] as chuvas não faltarão nestas condições, não haverá mais 
necessidade de irrigação, e não mais surgirão outras necessidades senão as 
da navegação interior. 
 

O estudo do engenheiro apresentava ainda orçamentos pormenorizados para 

irrigação e para arborização. Propõe que a empresa executora das obras detivesse o 

monopólio da pesca – nos rios e canais, onde se desenvolveria a piscicultura – e da exploração 

industrial das matas, sendo que, após sessenta anos, os direitos e os privilégios se reverteriam 

para a União. O Engenheiro conclui se definindo como um modesto profissional, “o mais 

obscuro dos professores da Escola Politécnica de São Paulo onde me cabe a secção de 

Hidráulica”, nortista de coração, porque todos os seus ascendentes nasceram no alto Sertão. 

Encerra com a declaração de que “se empregados os “remédios” para ao Nordeste, [...] 

nenhum outro canto do Brasil poderá ser mais produtivo nem melhor habitável, nem mais 

accessível ao intercambio internacional, nem melhor depositário das tradições nacionais, nem 

mais genuíno expoente do Brasileirismo [...]”. 

O longo artigo do Engenheiro Clodomiro Pereira, na verdade uma série de palestras 

proferidas pelo Professor, transita entre o idealismo e a inovação tecnológica. Algumas de 

suas ideias encontram-se na vanguarda, tanto em relação ao meio ambiente, na medida em 

que defende a importância da conservação das florestas sem perder de vista a possibilidade de 

sua exploração econômica; da mesma forma, no que se refere a reconhecer o sertão como 

depositário da brasilidade, em oposição ao litoral conspurcado pela influência estrangeira – 

ideia acalentada alguns anos mais tarde no seio do movimento antropofágico. 

No mesmo ano em que Clodomiro escrevia sobre as secas, era eleito o Presidente 

Epitácio Lindolfo da Silva Pessoa. Segundo Marco Antonio Villa (2001, p.127), em sua 

primeira mensagem enviada ao Congresso Nacional Epitácio surpreendeu o mundo político 

com um amplo programa de obras para enfrentar os efeitos das secas no Nordeste. O plano 

enfrentou forte oposição “não só dos mais diretamente vinculados aos interesses da política do 

café-com-leite, como também das oligarquias de outras regiões – temerosas dos efeitos 

destras transformações e das repercussões em seus estados – e no próprio Nordeste” (ibid, 

p.129). De acordo com o autor, as críticas ao projeto cresceram na mesma proporção do 

avanço das obras, resultando no enfraquecimento político de Epitácio – agravado pela Revolta 

do Forte de Copacabana (em 1922) – e num final de governo “melancólico” (ibid, p.137). 
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Em 1921, num artigo denominado As Obras do Nordeste e a Unidade Nacional 

(REVISTA BRAZIL..., 1921, n°241), Álvaro Paes informava que deputados do Sul pediam 

suspensão das obras do Nordeste, defendendo que a região deveria ser abandonada e 

despovoada, uma vez que a zona tropical é imprópria ao desenvolvimento e ao progresso da 

civilização. O autor chama a atenção que o Norte é o berço da nacionalidade brasileira e 

declara que, após as obras de Epitácio Pessoa, o Norte será tão “futuroso” como o sul. Ou 

seja, a contenda política continuava a mesma e, como se sabe, se arrastaria por quase todo o 

século XX. 

Em sentido oposto, Otto Prazeres (REVISTA BRAZIL..., 1923, n°305) critica as 

obras no Nordeste, ao afirmar que “foram ordenadas obras e mais obras, como se o Brasil 

possuísse milhões e milhões de famílias á procura de locais de cultura”. Segundo o autor, 

estradas que custaram centenas de contos de réis encontravam-se estragadas por falta de 

tráfego e sentencia que tais obras “foram a mais louca e dispendiosa aventura a que o Brasil se 

tem lançado até hoje” (Ibid). As criticas as “obras no nordeste” se tornaram constantes, 

chegando-se a duvidar da real necessidade de socorro a “milhões e milhões” de famílias, 

como questionou Prazeres. Em certo sentido, as questões postas acerca da eficácia de tais 

obras são procedentes, uma vez que é possível constatar a má administração dos recursos e a 

concentração dos esforços apenas nos períodos de estiagem. Por outro lado, para uma parcela 

dos pensadores, intelectuais e políticos da época, as Obras Contra as Secas se justificavam 

pela esperança de um rápido desenvolvimento da agricultura, da indústria e do comercio na 

chamada “vasta zona do nordeste brasileiro”. 

A relação entre as secas e as florestas fez parte das discussões no ano de 1923, como 

pode ser constatado num editorial da Revista Brazil Ferro-Carril intitulado “A Devastação 

das Mattas, Grande Problema Econômico” (REVISTA BRAZIL..., 1923, n°310): 

  

A ferro e fogo necessitaram os primeiros colonizadores de abrir caminho 
através da formidável vegetação americana. Mas, em quatro séculos, ainda 
não nos detivemos, temos antes ampliado a obra terrível de destruição [...] 
estamos promovendo a saharização intensiva do Brasil [...] os nossos mais 
eminentes hidrologístas afirmam que a constituição de florestas seria 
excelente meio de combate ás secas nas regiões do nordeste [...] o sol dos 
trópicos, quando uma camada de vegetação não se interpõe á sua ação sobre 
a terra queima-a, esteriliza-a, sobre ela aniquilando todos os germens vitais 
... (ibid). 
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Ao longo de 1923, o Jornalista Victor Viana66 ofereceu importante contribuição para 

esse debate, escrevendo sobre o esforço para civilizar o Sertão, reconhecendo que “o esforço 

do homem para dominar a natureza brasileira tem sido grande” e defendendo que “para salvar 

o homem do interior é preciso dar-lhe outra força produtiva, educar para criar outro ideal para 

civilizar toda a nossa população do Sertão” (REVISTA BRAZIL..., 1923, n°307). Victor 

Viana declarou ainda que era indispensável tomar todas as disposições para a conservação da 

riqueza florestal, para que o Brasil não deixasse de ser um país de florestas e que não perca 

parte importante do seu patrimônio natural (REVISTA BRAZIL..., 1923, n°316).  

Em Holocaustos Coloniais, Mike Davis (2001) apontou questões que permitem 

relacionar a intensificação da irregularidade pluviométrica no Brasil, a partir do século XVIII, 

à ocupação do território e à exploração irrestrita dos recursos naturais em função da produção 

de mercadorias. Em sintonia com as ideias do autor, é possível supor que os modos de 

produção implantados no Brasil Colônia resultaram na alteração dos ciclos naturais do meio 

ambiente e do planeta – especialmente em relação à expansão de atividades como a 

agricultura e a pecuária que demandaram a eliminação da cobertura vegetal nativa e sua 

substituição por espécies exóticas.  

Em 1974, a Revista dos Annales publicou uma edição especial intitulada História e 

Meio Ambiente67, cuja apresentação foi escrita por Emmanuel Le Roy Ladurie. O emérito 

professor do Collége de France esclareceu que, depois de muito tempo, os Annales não 

cediam aos imperativos de uma moda, mas escolhiam se interessar por problemas de uma 

história ecológica referente tanto às epidemias68 como às flutuações da meteorologia: 

 
A história do meio ambiente agrupa os temas mais antigos e mais recentes da 
historiografia contemporânea: evolução da economia e do clima, sendo esses 
dois fatores, parte integrante do ecossistema humano; série de calamidades 
naturais agravadas pela imprevidência, ou mesmo pela absurda “boa 
vontade” dos Gribouille69 da colonização; destruição da natureza, provocada 
pelo crescimento demográfico e (ou) pelos predadores do super consumo 

                                                
66 Victor Viana (1881-1937). Jornalista, professor, crítico literário e ensaísta. Dedicou-se aos problemas 
nacionais constitucionais, tornando-se exímio articulista de assuntos econômicos e financeiros. Em 1922 
escreveu “Histórico da Formação Econômica do Brasil” e em 1935 foi eleito para a Academia Brasileira de 
Letras. Cf. <http://www.biblio.com.br>. 
67 Histoire et environmement. Annales. Économies, Sociétés, Civilisations.  
68 No texto original, Paroxysmes des Contagions. 
69 Personagem de George Sand no livro Histoire du Veritable Gribouille (História do verdadeiro Gribouille). 
Gribouille é um menino bom e generoso, maltratado pelos pais e irmãos, até que um belo dia é conduzido a uma 
ilha imaginária, onde todos são felizes e escapa de seu longo sofrimento. Para maiores detalhes, ver 
<http://kidslink.bo.cnr.it>. 
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industrial; danos de origem urbana e manufatureira, que conduzem à 
poluição do ar ou da água; concentração exagerada, física, humana ou sonora 
do espaço das cidades, em período de urbanização galopante. (LADURIE, 
1974, p.537). 
 

A imprevidência e absurda “boa vontade” a que Ladurie (1974) se refere podem ser 

identificadas no processo de colonização do Brasil, que teve o eloquente aspecto da dizimação 

da população indígena e da aculturação dos grupos sociais remanescentes, o qual resultou na 

destruição de modos de vida historicamente construídos. Na ânsia de conquistar o território, 

ampliar as fronteiras e explorar os recursos da colônia, os portugueses aqui estabelecidos 

promoveram profundas alterações na paisagem, cuja feição mais visível foi o início do 

desmatamento e, consequentemente, o empobrecimento dos solos que hoje resultam na 

desertificação em curso na região.  

As relações entre a sociedade e a natureza, historicamente estabelecidas no Brasil e 

aliadas ao movimento contínuo dos ecossistemas, potencializaram os efeitos das secas e 

resultaram na configuração de um problema ambiental com graves consequências para todos 

os seres vivos. A paisagem resultante desses desdobramentos representa sobremaneira a 

relação dinâmica entre a ação antrópica sobre o meio natural e, de forma correspondente, a 

ação da natureza sobre as atividades humanas.  

Esse processo se agravou à medida que se deu a lenta penetração da “civilização”, 

no sentido do litoral para o interior do Brasil. No início do século XX, Euclides da Cunha 

(1902, 2004, p.58) já descrevia essa dinâmica n’Os Sertões e alertava para suas graves 

consequências:  

 
Abriram-se desde o alvorecer do século XVII, nos sertões, abusivamente 
sesmados, enormíssimos campos, compáscuos sem divisas, estendendo-se 
pelas chapadas em fora [...] Aliou-se-lhe ao mesmo tempo o sertanista 
ganancioso e bravo, em busca do selvícola e do ouro. Afogado nos recessos 
de uma flora estupenda que lhe escurentava as vistas e sombreava 
perigosamente as tocaias do tapuia e as tocas do canguçu temido, dilacerou-a 
golpeando-a de chamas, para desafogar os horizontes e destacar bem 
perceptíveis, tufando nos descampados limpos, as montanhas que o 
norteavam, balizando a marcha das bandeiras. Atacou a fundo a terra, 
escarificando-a nas explorações a céu aberto; esterilizou-a com os lastros das 
grupiaras, feriu-a a pontaços de aluvião; degradou-a corroendo-a com as 
águas selvagens das torrentes; e deixou, aqui, ali, em toda a parte, para 
sempre estéreis, avermelhando nos ermos com o intenso colorido das argilas 
revolvidas, onde não medra a planta mais exígua, as grandes catas, vazias e 
tristonhas, com a sua feição sugestiva de imensas cidades mortas, 
derruídas.... 
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Euclides da Cunha alertava assim sobre a ameaça de desertificação no país (previsão 

que hoje começa a se concretizar no semiárido nordestino), definindo o homem como um 

“terrível fazedor de desertos” e apontando como solução “corrigir o passado” (ibid, p.59-60). 

À época, as discussões ocorridas em torno do desmatamento guardavam estreita relação com 

a busca de soluções para as secas do Nordeste. Embora ainda justificasse as agressões 

ambientais pela ignorância da população (desde os tempos coloniais), já se apontava a 

conservação das matas e a defesa das reservas florestais como meio para reverter o 

esgotamento dos recursos naturais e uma possível “Saharização” intensiva do Brasil. A 

apurada análise histórica da paisagem desenvolvida por Euclides da Cunha revela os vastos 

conhecimentos acumulados na sua formação de engenheiro, inclusive propondo soluções: 

“Fez, talvez, o deserto. Mas pode extingui-lo ainda, corrigindo o passado. E a tarefa não é 

insuperável. Di-lo uma comparação histórica” (ibid). O autor afirmava ainda que tais ideias 

estavam em discussão nas “memoráveis sessões do Instituto Politécnico do Rio, em 1877” 

(ibid). 

Na busca de soluções para a irregularidade pluviométrica, no âmbito da dimensão 

técnica das secas, os engenheiros desenvolveram métodos para analisar da paisagem. A 

aplicação de tais procedimentos atesta o caráter científico da investigação e a correspondência 

entre o pensamento desses técnicos e os estudos sobre a paisagem desenvolvida por 

pensadores como Paul Vidal de la Blache e Carl Sauer.  

As discussões resultantes da investigação empreendida remetem à ideia de Paisagem 

Cultural de Otto Schlüter, definida como a expressão das transformações temporais no 

espaço. Assim esse cientista justificava a importância de se considerar a cultura de um 

determinado grupo social e suas relações com a natureza, fatores determinantes da 

configuração da paisagem num dado local. Para Schlüter, a observação do fenômeno era o 

principal norteador teórico e metodológico; a fisionomia era o meio essencial para 

investigação de toda a ocorrência na paisagem, cuja estrutura consistiria no resultado da 

interação entre natureza e cultura (GOMES, 1997). Diante dessas afinidades teórico-

metodológicas, pode-se também supor a ideia de paisagem, cunhada por Schlüter, se tornasse 

uma das inspirações que pautavam a investigação científica sobre as secas, empreendida no 

início do século XX. 

A definição da paisagem como fonte de dados é retomada na contemporaneidade, no 

plano metodológico da história ambiental. Nesse sentido, Marcos Lobato Martins (2007) 

recomenda ler na paisagem a crônica das relações entre os homens e a natureza, enquanto que, 
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para Paulo Henrique Martinez (2006), a abordagem pode partir das características culturais, 

em busca daquilo que singulariza a sociedade brasileira nas relações que estabeleceu, e 

estabelece, com o mundo natural. Em função das suas características naturais, o Brasil 

personificou no passado, e ainda na atualidade, o mito do paraíso perdido no imaginário 

ocidental (DIEGUES, 2000), o que atesta uma relação estreita entre a natureza, a paisagem e a 

sociedade.  

Algumas dessas ideias se coadunam com os procedimentos de análise desenvolvidos 

à época por aqueles engenheiros, no processo de compreensão da região sobre a qual atuavam 

e nas proposições que pressupunham manipular a natureza pela técnica, o que confere um 

caráter vanguardista ao pensamento daqueles profissionais. É fato que a necessidade de 

conservação das matas encontrava-se presente no debate técnico empreendido sobre as secas. 

No entanto, a maior preocupação, naquele momento, residia na ocupação do território, na 

imigração, no povoamento e cultivo das terras “ociosas”, na expansão da rede ferroviária e no 

aumento da produção agrícola, comercial e industrial. Ou seja, a relação intrínseca entre o 

almejado progresso e os desmatamentos, como entendemos hoje, não estava posta.  

É inegável ser um erro – um anacronismo – olhar para o passado com a visão 

contemporânea; mas, no caso específico da proteção à natureza, pode-se afirmar que tanto no 

Brasil de “ontem” quanto no de hoje, essa é uma preocupação de poucos, fadada ao segundo 

plano frente aos imperativos do desenvolvimento econômico. O caráter “ambientalista” desses 

profissionais e valorizar mais a dimensão técnica na busca do entendimento das causas do 

fenômeno climático, nas ideias de manipulação da natureza (ou dos recursos naturais), no 

combate aos efeitos da seca e no alcance social (e consequentemente político) dessas 

propostas.  

É preciso esclarecer que “meio ambiente” é um termo recente e que não existiam na 

época estudada, os significados hoje associados ao tema. O conceito de “ecologia”, criado por 

Ernest Haeckel em 1866, estava ainda se desenvolvendo e somente se tornaria usual, em 

meados do século XX. A relação estabelecida entre o combate às secas e a preservação do 

meio ambiente no Brasil toma como ponto de partida o fato de que aqueles profissionais 

envolvidos na busca de soluções para o fenômeno “climatério”, muito cedo verificaram que 

ocorria com maior freqüência com o passar do tempo e, portanto, alguns deles associaram a 

intensificação das secas e a gravidade dos seus efeitos à derrubada das matas e às queimadas. 

A ausência de florestas no sertão foi apontada por vários estudiosos em fator para a 

aridez climática. Em 1816, ao publicar o relato das viagens que empreendeu ao sertão 
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brasileiro, o inglês Henry Koster observou que a região poderia ser melhorada, sobretudo, 

plantando árvores (FERREIRA et al, 2008, p.46). Outros viajantes e naturalistas estrangeiros 

escreveram sobre as secas, como Orville Adalbert Derby, membro da Comissão Geológica do 

Império – criada em 1874 com o objetivo de construir um mapa geológico do Brasil – e 

coordenador da Comissão Geológica e Geográfica de São Paulo (1886-1904). De acordo com 

Villa (2001, p.87 e p.95, respectivamente), Derby “percorreu grande parte do território 

brasileiro realizando levantamentos geológicos e escreveu vários artigos tratando da seca, dos 

seus efeitos e como enfrentá-los”, se tornando o precursor dos geólogos americanos voltados 

ao estudo das secas do Nordeste.  

Outra contribuição importante foi dada por Alberto Loefgren, que, em 1899, 

começou uma campanha por um código nacional de florestas, parques nacionais e um serviço 

nacional de florestas (DEAN, 1996, p.248). Esse botânico sueco, contratado para dirigir as 

seções de meteorologia e botânica da Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo em 

1886, também atuou no Serviço de Obras contra a Seca, em 1911 (FRANCO, DRUMMOND, 

2009, p.31). Em Notas Botânicas (Ceará), Löefgren (1911) alertou que, além dos trabalhos 

que visavam corrigir as irregularidades das precipitações e um provimento contínuo de água, 

havia a necessidade de restauração, pelo menos parcial, da cobertura do solo desnudado e 

melhoria da vegetação devastada; para tanto, sugeriu Medidas Preventivas, Impeditivas, 

Restaurativas e Progressivas: 

 

As medidas impeditivas contra a continuação da desnudação de certos 
terrenos ameaçados e contra a devastação das matas são de natureza difícil, 
por ter-se primeiro de vencer a falta de compreensão [...] para conseguir 
demonstrar a vantagem de conservar as matas, cobrir o solo com plantas 
úteis e perenes [...] e criar anteparos aos ventos por meio de plantação de 
árvores úteis, que ao mesmo tempo, representem lucro, ainda que não 
imediato [...] Há, todavia, um fator de devastação que pode ser combatido 
por meios legislativos e é a queima tanto das roçadas como das pastagens 
das caatingas (LÖEFGREN, 1911, p.31-32). 
 

No entanto, os estrangeiros e suas propostas eram vistos com desconfiança, “havia a 

sensação de que eles estavam interferindo em temas que deveriam ser tratados pela elite 

local” (FRANCO, DRUMMOND, 2009, p.27). Segundo Warren Dean (1996), uma geração 

nativa de cientistas e ativistas somente surgiria após o colapso da Primeira República, a qual 

denomina “república positivista”. O liberalismo, hegemônico na Primeira República, não 

favorecia a aceitação das propostas conservacionistas pela elite e proprietários de terras e 

pode também explicar as ideias de Eloy de Souza – político e jornalista, dedicado ao estudo 
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das secas, autor de O Calvário das Secas (1938) e de um amplo projeto de irrigação para o 

Nordeste (1911) – que, talvez inspirado por Questões Florestais de Navarro de Andrade, não 

acreditava “que a floresta influa na formação da chuva e na modificação do clima”: 

 
Isto não quer dizer que a conservação das matas não seja uma necessidade 
imperiosa, e que o reflorestamento não se deva fazer. Em vários artigos já 
defendemos essa conveniência, clamando ao mesmo tempo pela exploração 
racional dessa fonte de riqueza, mostrando quanto nos estava sendo 
prejudicial uma forma tão selvagem de atividade destrutiva. Por outro lado 
[...] tem sido induzido ao erro de acreditar em decantadas florestas no 
interior profundo de alguns Estados do Nordeste, quando, em verdade, 
nessas vastas extensões nunca houve outra vegetação senão a que ainda hoje 
povoa os nossos tabuleiros. (SOUZA, 1938, 1983, p.35-36). 
 

Porém, alguns brasileiros já se manifestavam em defesa das florestas desde o início 

do século XIX, como José Bonifácio de Andrada, para quem “nossas preciosas matas vão 

desaparecendo, vitimas do fogo e do machado destruidor da ignorância e do egoísmo”; assim 

conclamaria os legisladores do Império do Brasil a “acordar do sono amortecido, em que há 

séculos jazemos”, se a Assembleia Geral Constituinte e Legislativa não tivesse sido dissolvida 

em 1823 (ANDRADA apud BRITO, 1913, p.9-10). Outro brasileiro, Tomás Pompeu de 

Souza Brasil, constantemente referido no combate às secas, defendeu a necessidade de fazer 

parar “o pernicioso sistema de devastação das matas” e o “incêndio dos campos do sertão” em 

sua Memória sobre a Conservação das Matas e Arboricultura como meio de melhorar o 

clima na Província do Ceará, de 1859, citada anteriormente.  

Ainda hoje na ordem do dia, o desmatamento é um tema que vem sendo vastamente 

discutido, envolvendo interesses diversos ao longo do processo histórico de formação da 

nação. Essas divergências expõem um conflito da nossa identidade nacional: a natureza 

exuberante, personificada sobremaneira pela floresta tropical, foi encarada, ao mesmo tempo, 

motivo de orgulho e de estorvo ao progresso da nação. No vasto conjunto de propostas para 

solucionar os problemas decorrentes da insuficiência pluviométrica na região das secas, a 

arborização ou o “florestamento” das zonas atingidas foi uma preocupação recorrente.  

Percebe-se que, no período estudado, não estavam ainda postas questões o respeito 

da dinâmica natural dos ecossistemas ou à biodiversidade da Região Semiárida brasileira; ou 

seja, a necessidade de preservar o meio ambiente, entendido atualmente. O que estava em 

discussão era a pretensão de modificar o clima. Entende-se, porém, que os estudos e os 

esforços desenvolvidos por esses profissionais no sentido de enfrentar os efeitos das secas, ao 

criar condições para que a população pudesse se fixar ao solo e fazê-lo produtivo, apesar das 
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estiagens, fomentaram discussões que muito contribuíram para avançar no entendimento da 

natureza da região e pensar formas mais adequadas para o manejo ambiental, tendo em vista o 

caráter predatório dos modos de exploração dos recursos naturais implantados no Brasil, ao 

longo do seu desenvolvimento. 

As relações entre a sociedade e a natureza, historicamente estabelecidas no Brasil, 

aliadas ao movimento contínuo dos ecossistemas, potencializaram os efeitos das secas e 

resultaram na configuração de um problema ambiental com graves consequências para todos 

os seres vivos. A paisagem resultante desses desdobramentos resulta da relação dinâmica 

entre os seres humanos e o meio natural e, de forma correspondente, a ação da natureza sobre 

as atividades humanas.  

A caracterização da região semiárida nordestina, apresentada pela Agência de 

Desenvolvimento do Nordeste – ADENE –, em 2005, indica um quadro de degradação 

ambiental como resultado da ação antrópica. A ocorrência de secas é sentida no Brasil há 

séculos. Porém, nos últimos cinquenta anos, aliados à exploração inadequada dos recursos 

naturais, esse fenômeno tem contribuído para revelar uma preocupante feição do desequilíbrio 

ambiental – a desertificação. O processo é mundial, uma vez que cerca de 30% do globo 

terrestre sofre a ameaça de se tornar desértico. Ao avançar em vários continentes, a 

desertificação se tornou uma questão ambiental constantemente presente nas discussões 

internacionais, e resultou na criação (em 1994) da Convenção Internacional das Nações 

Unidas de Combate a Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca – CCD –, da qual o 

Brasil é signatário desde 1997. O desmatamento e as queimadas – praticados em função da 

agricultura, da pecuária, da mineração e da obtenção de lenha para uso doméstico e 

manufatureiro (gesso, cerâmicas e olarias) – são as principais causas da desertificação na 

Região Semiárida, localizada no Nordeste do Brasil.  

Essas atividades são predatórias porque desnudam os solos já enfraquecidos pelos 

longos períodos de secas, que assim passam a ser erodidos pelas chuvas intensas e de curta 

duração. Como resultado, diminuem as possibilidades de sobrevivência da população e 

aumentam os riscos da perda de biodiversidade ambiental, pela extinção de biomas com 

variados padrões fisionômicos e florísticos. No intuito de financiar o setor produtivo, a 

Constituição Brasileira assegurou maiores recursos à Região Semiárida do Nordeste (criada 

pela Lei Federal n° 7.827 em 1989). O Domínio Semiárido foi re-delimitado em 2005 

(Portaria Interministerial nº1/2005) para adoção de novas políticas de apoio ao 
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desenvolvimento da região, utilizando critérios de natureza fito-ecológica que resultaram na 

sua inteira superposição pela província fitogeográfica das Caatingas (BRASIL, 2005).  

Diante das evidências da perda acelerada de biodiversidade e da ameaça real de 

desertificação, o Nordeste continua atraindo atenções neste início do século XXI. A 

preocupação com os problemas que atingem a Região tem levado o governo brasileiro a 

buscar soluções, seja reacendendo a discussão sempre polêmica em torno da transposição do 

Rio São Francisco ou investindo em instituições voltadas para a pesquisa e implementação de 

políticas públicas. A reimplantação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

SUDENE70, ocorrida em 2007, pode ser considerada emblemática, pois atesta que O Combate 

às Secas – alvo de políticas descontínuas e muitas vezes ineficazes – ainda se constitui uma 

das grandes questões nacionais, em pauta desde o século XIX. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                
70 Entidade de fomento econômico desenvolvimentista, destinada a promover soluções sócio-econômicas à 
Região periodicamente afetada por estiagens e com populações com baixo poder aquisitivo e com pouca 
instrução educacional. Criada orginalmente pela lei 3.692 de 1959, o órgão foi idealizado no governo do 
Presidente Juscelino Kubitscheck, tendo à frente o economista Celso Furtado, como parte do programa 
desenvolvimentista então adotado. Seu principal objetivo era encontrar soluções que permitissem a diminuição 
das desigualdades entre as regiões geo-econômicas do Brasil. Durante a Ditadura militar de 1964 foi mais tendo, 
cada vez mais, seu uso desviado dos objetivos primaciais, sendo considerada uma entidade que, além de não 
realizar os fins a que se propunha, era um foco de corrupção. Após uma sucessão de escândalos, o órgão foi 
extinto em 2001 por Fernando Henrique Cardoso. A retomada das propostas de Juscelino e Furtado, foram 
defendidas pela administração Lula, e o órgão foi recriado, em 2002, com o nome de Agência do 
Desenvolvimento do Nordeste e a sigla Adene (criada pela Medida Provisória Nº 2.146-1, de 04/05/2001, 
alterada pela Medida Provisória Nº 2.156-5, de 24/08/2001 e instalada pelo Decreto Nº 4.126, de 13/02/2002). 
Com a Lei Complementar 125/07, a ADENE foi extinta e a SUDENE reimplantada, com a finalidade de 
promover o desenvolvimento includente e sustentável e a integração competitiva da base produtiva regional na 
economia nacional e internacional. 
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Parte 2 

Ciência e Técnica:  

Desafios para Modernizar o Brasil 
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A busca de soluções para o problema das secas ocorria em paralelo às discussões 

acerca da defesa florestal, que se encaminharam no sentido da elaboração e de aprovação de 

uma legislação para a proteção das florestas brasileiras remanescentes. Enquanto o Combate 

às Secas progredia, embora a passos lentos, aqueles que lutavam para defender as florestas 

ainda teriam de esperar vários anos para que saísse do plano das ideias, o primeiro Código 

Florestal brasileiro, aprovado somente em 1934, no Governo de Getúlio Vargas.  

Alcançaram-se algumas vitórias à medida que progrediam a prática científica e o 

ensino profissional – em especial, de agronomia, de silvicultura e de arboricultura –, 

disseminava pelo país os Hortos e Jardins Botânicos. Esses centros de pesquisa foram 

fundamentais para a divulgação da flora nativa, para a aclimatação de espécies, para a 

distribuição de mudas e sementes e para consolidar Instituições voltadas às Ciências Naturais, 

como as Associações Culturais e os Clubes de Amigos da Natureza. Em 1921, foi criado o 

Serviço Florestal brasileiro, cujo regulamento já continha os princípios que, mais tarde, 

comporiam o Código Florestal. Entretanto, sua atuação foi restrita em função das precárias 

condições em termos de recursos humanos e financeiros. 

 A morosidade do Poder Público para regulamentar o uso dos recursos naturais 

brasileiros motivou protestos veiculados pela imprensa e em forma de eventos, como as 

Festas das Árvores, palestras e publicações diversas que alertavam para a imperativa urgência 

em salvar nossas matas e buscavam justificar a preservação da natureza com o propósito de 

garantir a vida futura, além de incentivar a pesquisa e de oferecer espaços de lazer às 

populações urbanas. Todas essas ações foram orquestradas por atores diversos, tanto 

anônimos quanto célebres. Entre tantos outros, destacam-se José Bonifácio de Andrada e 

Silva, os escritores Euclides da Cunha e Monteiro Lobato, o jornalista Victor Viana, juristas 

como Alberto Torres, o botânico Manuel Pio Corrêa e os engenheiros André Rebouças, 

Lourenço Baeta Neves e João Pedro Cardoso.  

Esses defensores das florestas podem ser considerados “sujeitos da modernização”, 

de acordo como o pensamento de Marshall Berman (2007) em Tudo que é sólido desmancha 

no ar. O autor define modernismo como “qualquer tentativa feita por mulheres e homens 

modernos no sentido de se tornarem não apenas objetos, mas também sujeitos da 

modernização, de apreenderem o mundo moderno e de se sentirem em casa nele” (BERMAN, 

2007, p.11). Essa é uma ideia ampla, segundo o autor.  Após um primeiro momento de 

estranhamento, diante dos avanços possibilitados pelas descobertas que transformaram o 

mundo após a Revolução Industrial, foi preciso trilhar um longo caminho para que as 
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inovações – desde então em moto contínuo – se incorporassem à nossa maneira de viver e de 

pensar; não como coisas em si, mas inseridas num processo de transformação que tem 

renovado constantemente a humanidade. 

Muitos desses esforços para apreender o mundo moderno, a que se refere Berman, se 

deram no campo das artes e da filosofia, na forma de ações e de reflexões críticas sobre o 

modernismo e a modernidade. Para Teixeira Coelho (2005), o modernismo é, antes de mais 

nada, um estilo, um conjunto de signos com suas normas e unidades de significação. Assim, 

segundo o autor, o modernismo consiste numa fabricação, enquanto a modernidade, por ser 

um processo de descoberta, uma ação:  

 

A modernidade, sim, poderia ser a consciência que uma época tem de si 
mesma (e fica evidente que toda consciência é uma modernidade) – não 
fosse a alienação a um processo social interveniente cuja finalidade é, 
exatamente, evitar essa consciência de si ou gerar uma consciência de si 
neurotizada. O moderno é, não raro, a consciência neurotizada da 
modernidade (TEIXEIRA COELHO, 2005, p.17). 

 

A discussão acerca do tema é abrangente, uma vez que se refere a um conjunto de 

reações sociais ao processo econômico de transformação do sistema capitalista. O discurso 

que acompanha essa aventura da modernidade, parafraseando Berman (2007), vai seguir 

apaixonando mentes e chega a ser desconstruído, quando o pós-modernismo vem colocar em 

xeque a maneira de pensar e de agir do mundo ocidental: “O pós-modernismo desembarcou 

na filosofia em fins dos anos 60 com uma mensagem demolidora na mochila: a desconstrução 

do discurso filosófico ocidental [...] a filosofia e a própria cultura ocidental caíram sob um 

fogo cerrado” (SANTOS, 1991, p.71). Para além dessa reflexão crítica, o vocábulo moderno 

estará para sempre presente nos nossos códices definindo o novo, o recente, o atual71. 

Em principio, haverá tantas noções de moderno, modernismo e modernidade 
quantos forem os espaços e os tempos considerados. Haverá aquela e esta 
modernidade, uma modernidade ‘deles’ e a ‘nossa’ modernidade. Fala-se, 
porém, num ‘projeto da modernidade’ que recobriria de modo amplo e geral 
os últimos três séculos da cultura ocidental de extração européia. (COELHO, 
2005, p.20) 

 

Teixeira Coelho explica que o projeto da modernidade tem por base a distinção entre 

ciência, arte e moral que, até o século XVII, encontravam-se imbricadas num domínio único – 

                                                
71 Moderno vem do baixo latim modernus, de modo, que significa recente; cf.hodierno, derivado de hodie, hoje, 
este dia, tempo presente (COELHO, 2005, p.18, grifos do autor). 
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a religião, que se fragmentava, “em domínios distintos do conhecimento, que dela 

gradativamente se afastam” (ibidem). Para o autor, esse projeto firmou-se ao longo do século 

XIX – marcado por processos tais como a Revolução Industrial, o pensamento social de Karl 

Marx e os passos iniciais da psicanálise –, mas foi no início do século XX que assume seus 

contornos mais bem trabalhados. Nesse contexto se inseriram outras mudanças – de ordem 

técnica e diretamente relacionadas com o uso (e abuso) dos recursos naturais – que viriam a 

acelerar o ritmo das transformações e influenciar profundamente os hábitos e as mentes dessa 

sociedade em transição. Quais sejam: a eletricidade e as ferrovias, dois fetiches da 

modernidade emblematicamente presentes no Manifesto Futurista, escrito pelo poeta italiano 

Filippo Marinetti e publicado no jornal parisiense Le Figaro em fevereiro de 1909: 

 

Nós cantaremos as grandes multidões excitadas pelo trabalho, pelo prazer e 
pela sublevação; nós cantaremos as marés multicoloridas e polifônicas da 
revolução nas capitais modernas; nós cantaremos o fervor noturno dos 
arsenais e dos estaleiros resplandecendo sob violentas luas elétricas; gulosas 
estações ferroviárias que devoram serpentes emplumadas de fumo; fabricas 
suspensas nas nuvens pelos cordéis enrolados de suas fumaças; nuvens que 
cavalgam os rios como ginastas gigantescos, brilhando ao sol com uma 
cintilação de facas, vapores aventureiros [...] locomotivas de peito 
proeminente [...] e a luz insinuante dos aeroplanos (etc.). (MARINETTI, 
1909 apud BERMAN, 2007, p.36). 

 

Marshal Berman (2007, p.35) define os futuristas italianos como defensores 

apaixonados da modernidade, mas, ao mesmo tempo, enxerga no movimento um exemplo do 

que chama de polarizações manifestadas pelos escritores e pensadores no inicio do século 

XX, nas quais a modernidade é objeto de um entusiasmo cego e acrítico ou é condenada 

segundo uma atitude de distanciamento e indiferença. Porém, mesmo que parte desse mundo 

novo, vislumbrado pela verve e pelo entusiasmo juvenil dos futuristas, tenha sido posto de 

lado, como afirma Berman (ibid, p.36), a eletricidade e as ferrovias se tornavam dois símbolos 

incontestáveis da modernidade. 

A concretização desse mundo novo demandou vasto esforço e conhecimento 

técnico, os quais se configuram em formidáveis conquistas da engenharia. No Brasil, as obras 

realizadas nas primeiras décadas do século XX, especificamente no que se refere à construção 

das hidroelétricas e das ferrovias, consistem em grandes contribuições para a modernização 

do país. No entanto, essas atividades encontram-se profundamente relacionadas com a 

destruição do patrimônio florestal brasileiro, tanto no que se refere à edificação das 
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instalações necessárias para a transformação da força hidráulica em eletricidade, quanto em 

função da dinâmica de funcionamento das estradas de ferro. 
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Capítulo 4  

Defender as Florestas 
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4.1. A Floresta Paga a Conta do Desenvolvimento 

As nossas florestas começaram a ser destruídas tão logo se efetivou a ocupação 

portuguesa. A exploração das matas se deu por motivos diversos, principalmente de ordem 

econômica; seja para extrair madeiras de lei, seja para expor terras agricultáveis e expandir as 

pastagens ou, ainda, como parte do processo de adentrar os Sertões em busca de metais 

preciosos, conquistar territórios e aprisionar índios. O resultado foi que, além de ceder o 

espaço para as atividades produtivas, a floresta sempre pagou a conta da energia que moveu o 

progresso brasileiro.  

Dessa forma, todos os momentos históricos conhecidos como “ciclos econômicos do 

Brasil” contribuíram para o desmatamento. A árvore que deu o nome ao Brasil, por sua 

singular utilidade, quase foi extinta para abastecer o mercado europeu. O cultivo da cana-de-

açúcar prosperou no solo fértil chamado “massapê”, uma terra cheia de manchas 

avermelhadas e pretas que se apresentava sob a floresta primitiva “uma vez desbastada de seu 

arvoredo mais grosso” (FREYRE, 2004, p.49). Para Gilberto Freyre (ibid), foram essas 

manchas excepcionais que tornaram possível a civilização baseada nos engenhos de açúcar 

que se desenvolveu na Zona da Mata de Pernambuco. Esse tipo de solo também seria 

encontrado em outras regiões, segundo atestaram os célebres naturalistas Johann Baptist Von 

Spix e Carl Phillip Von Martius, que analisaram e descreveram o massapê no seu relato de 

viagem através do sertão da Bahia: 

 

As cercanias da Feira da Conceição72 foram por nós exploradas com grande 
interesse, em procura de plantas. O terreno já tem aqui os característicos 
especiais, que, daí em diante, tivemos ocasião de observar, através de todo o 
sertão [...] Humo propriamente dito acha-se somente em algumas vargens, e 
às vezes corresponde ao barro fino, untoso, quase sempre de cor preta, a que 
chamam massapé. O nosso excelente amigo Ferreira da Câmara opinou que 
o massapê fosse o resto de formação basáltica desagregada. Para verificar 
essa hipótese, procuramos alguns lugares baixos, onde havia cana plantada 
em massapé; não descobrimos, porém, vestígio algum de outra formação a 
não ser o granito. O canavial, plantado em maio do ano antecedente, estava 
muito viçoso e pronto para o corte [...] A não ser esses lugares isolados de 
massapé, é a região pouco própria para a agricultura. Nos pontos mais 
baixos e mais úmidos, encontram-se pequenos arvoredos, semelhantes aos 
capões de Minas Novas; as planícies mais altas e os outeiros ora são 
despidos de qualquer vegetação, ora cobertos de alguns pés de cactos 

                                                
72 De acordo com a Prefeitura Municipal de Conceição da Feira (nome atual), o Município está localizado no 
Centro-Norte Baiano e distante 119 Km da capital. A sede foi formada freguesia em 1847, com o topônimo de 
Nossa Senhora da Conceição Nova da Feira. <http://conceicaodafeira.ba.gov.br>. 
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isolados e ervas, ou de cerrados e arvoredo baixo. Todas essas plantas 
pertencem à formação de catinga, pois na seca perdem as folhas, e só se 
revestem de novo à entrada da estação das chuvas.  (SPIX, MARTIUS, 
1976, p.183-184, grifos nossos). 

 

Essa região, localizada na orla do Recôncavo Baiano, integrava a área coberta pela 

Mata Atlântica original, porém, de acordo com a descrição acima, se apresentava como uma 

transição entre o litoral úmido e o sertão seco. Tanto nessa região, quanto mais ao sul da Mata 

Atlântica, o cultivo da cana se deu conforme procedimentos semelhantes. Warren Dean (1996, 

p.190) confirma que, nas áreas convertidas à cana, a leste da baía da Guanabara e nas 

proximidades da capital paulista, a floresta primária era queimada e derrubada porque 

recobria os solos mais férteis. De acordo com o autor, “a cana plantada nas cinzas da 

vegetação que ela substituía, era colhida após um ano e deixada a rebrotar de suas raízes por 

duas colheitas mais, para depois ser queimada e replantada” (ibid, p.191). 

Além dos solos da floresta, que os canaviais engoliam vorazmente, o processo de 

fabricação do açúcar ainda consumia suas árvores, que serviam de combustível para os 

tanques de fervura. Assim, o funcionamento dos engenhos representava uma enorme demanda 

por lenha, o que despertava preocupação, principalmente no Nordeste. A escassez ocasionou o 

abandono de algumas plantações, devido à exaustão das matas, além de ter motivado, em 

alguns engenhos, a utilização do bagaço da cana para combustível, nos anos de 1840 (ibidem). 

De acordo com o autor, o plantio de cana exigia, ainda, outros produtos da floresta, em 

quantidade menor, mas não insignificante:  

 
A madeira era queimada para produzir cinzas para purificar o açúcar crista. 
O açúcar continuava a ser embalo em caixas e certas árvores eram preferidas 
para tal fim porque não lhe conferiam cor ou sabor. Entre elas, estavam o 
jequitibá e a tapinhoã, supostamente reservada para uso da armada. A 
cachaça era colocada em barris, preferivelmente de canela (Ocotea spp.). 
Todas eram árvores da floresta primária. Os bois puxavam cana dos campos 
e moviam os engenhos menores. Tinha-se de formar pastos para alimentá-
los. À medida que os canaviais substituíam o gado na região de Campos e 
penetravam na terra florestada do planalto paulista, esses animais tinham de 
ser criados a distancias consideráveis das plantações, nas montanhas de 
Minas Gerais, no vale do rio Pomba ou na região de cerrado de Goiás 
(DEAN, 1996, p.192-193). 
 

 

Assim, o modelo de agricultura e de pecuária adotado no Brasil, significou um 

binômio destrutivo, com irremediáveis consequências para a floresta primitiva. Enquanto a 
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agricultura de plantation73 se expandia sobre a área florestada, o gado – parte do processo 

produtivo, seja como força de trabalho ou alimento – tinha que ser mantido longe para não 

danificar os campos cultivados, aumentando, dessa forma, a demanda por novas áreas de 

pasto, logo desmatadas: 

 
Os pecuaristas queimavam os campos não uma vez por ano mas 
constantemente, na tentativa de evitar que o crescimento da mata retomasse 
o campo, de reduzir a biomassa ao crescimento novo e imaturo e de destruir 
os inúmeros insetos que atacavam seus animais. As repetidas e freqüentes 
queimadas de pastos nativos constituíam uma grave ameaça às orlas 
interiores e mais secas da Mata Atlântica [...] Cavalos e mulas também 
entravam, para mascar a casca dos troncos das árvores. Os pecuaristas 
valorizavam os solos dessas faixas de florestas, que tendiam a secar menos 
nos meses de inverno [...] por isso, frequentemente as queimavam (DEAN, 
1996, p.218-219). 

 

Ironicamente, a floresta protegia as plantações, fazendo às vezes das cercas, muito 

dispendiosas e que exigiam madeira resistente e arames para conter o avanço das boiadas. 

Porém, na medida em que “o mato virgem” desaparecia no entorno dos campos de cultivo, 

estes se tornavam mais vulneráveis à penetração do gado vacum e outros, como suínos e 

caprinos. Tão logo rareavam as reservas florestais, esses animais, criados de maneira errante, 

se tornavam agentes de depredações; mas outros mamíferos, pássaros e insetos, desalojados 

de seu habitat passavam também a se alimentar das safras, e assim as arruinavam para o 

mercado e, não raro, levavam à partida dos fazendeiros itinerantes (ibid, p.208-209). 

De forma semelhante à cana-de-açúcar, a cultura do Café foi também responsável 

por grandes danos às nossas florestas. As plantações se adequaram aos terrenos íngremes que 

não se prestaram aos canaviais e, portanto, encontravam-se ainda florestados quando se 

introduziu aquela planta exótica no país, em finais do século XVIII e inícios do XIX. Porém, a 

maior ameaça representada por essa cultura resultou da crença generalizada de que “o café 

tinha de ser plantado em solo coberto por floresta virgem” (DEAN, 1996, p.195). Logo, tal 

como ocorreu primeiramente com os canaviais, os cafezais devoraram as matas em busca de 

solos férteis e as substituiriam. Cultivaram-se extensões ainda maiores de campos, tendo em 

                                                
73 Plantation foi um sistema agrícola muito utilizado na colonização da América. No Brasil, e em outras partes 
do continente, utilizou-se este sistema agrícola com o objetivo de gerar produtos agrícolas a baixo custo para as 
metrópoles em suas respectivas colônias e o enriquecimento por meio de sua comercialização na Europa. Desta 
forma, os lucros da metrópole eram significativos. O uso dessa forma de produção agrícola se inseria na lógica 
de um sistema, atualmente, muito questionado pela historiografia: o Pacto Colonial. Segundo essa política, a 
metrópole detinha o monopólio dos produtos gerados em suas colônias americanas e da comercialização de itens 
manufaturados. (GASPARETTO JUNIOR, 2010). 
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vista que o café se tornou o principal produto de exportação brasileiro durante mais de cento e 

cinqüenta anos. 

A madeira era matéria prima para quase tudo, desde os utensílios domésticos, a 

mobília e as embalagens, até enquanto item indispensável à construção civil74; mas foi 

principalmente como fonte de energia que se consumiram as florestas. A lenha, o vapor e o 

carvão moveram os motores das pequenas fábricas e acionaram as caldeiras, as forjas e os 

fornos utilizados na fabricação de diversos produtos – como o refinamento do açúcar e a 

torrefação do café. Ademais, foram utilizados para a calcinação da cal e para o cozimento das 

telhas e tijolos, utilizados na construção das cidades e que resultaram na transformação da 

paisagem brasileira.  

O carvão é um caso à parte, uma vez que além de ser um subproduto da floresta, 

demanda ainda mais lenha para a sua fabricação. Dean (1996, p.213) calculou que a produção 

de seis toneladas de carvão útil, implicaria na queima de cem toneladas de madeira. O carvão 

vegetal, apesar de baixa capacidade térmica e, portanto, pouco eficiente como fonte de 

energia, tornou-se amplamente utilizado como uma em contrapartida ao dispendioso carvão 

mineral – tanto o produto importado quanto o seu congênere nacional, raramente encontrado 

no Brasil75. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
74 Em 1877, André e José Rebouças, publicaram o Ensaio de Índice Geral das Madeiras do Brasil, contendo a 
descrição de 213 variedades de madeira para construção, suas aplicações, meios para identificação, suas 
aplicações, aspectos do cerne, além de seus pesos específicos (SEGAWA, 1996, p.176). 
75 As reservas brasileiras de carvão mineral são compostas pelos tipos linhito e sub-betuminoso. As maiores 
jazidas situam-se nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. As menores, no Paraná e São Paulo. As 
reservas brasileiras ocupam o 10o lugar no ranking mundial, mas totalizam 7 bilhões de toneladas, 
correspondendo a menos de 1% das reservas totais. Do volume de reservas, o Rio Grande do Sul responde por 
89,25%; Santa Catarina, 10,41%; Paraná, 0,32% e São Paulo, 0,02%. Somente a Jazida de Candiota (RS) possui 
38% de todo o carvão nacional. Mas o minério é pobre do ponto de vista energético e não admite beneficiamento 
nem transporte, em função do elevado teor de impurezas. Isto faz com que sua utilização seja feita sem 
beneficiamento e na boca da mina (ANEEL, 2009, p.136). 
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4.2. Salvar Nossas Matas  

Desde os tempos coloniais, a Coroa Portuguesa procurou controlar a extração de 

madeiras na costa brasileira. Segundo Rodrigo Medeiros (2006), em 1605 foi editado o 

"Regimento do Pau-Brasil" que estabelecia rígidos limites à prática de exploração do pau-

brasil na colônia, o qual pode ser considerado como uma das primeiras leis de proteção 

florestal brasileira:  

 

Primeiramente Hei por bem, e Mando, que nenhuma pessoa possa cortar, 
nem mandar cortar o dito pau brasil, por si, ou seus escravos ou Feitores 
seus, sem expressa licença, ou escrito do Provedor mór de Minha Fazenda, 
de cada uma das Capitanias, em cujo distrito estiver a mata, em que se 
houver de cortar; e o que o contrário fizer encorrerá em pena de morte e 
confiscação de toda sua fazenda (MIRANDA apud MEDEIROS, 2006). 

 

Para o autor, o principal objetivo desse Regimento era garantir “o controle sobre o 

manejo de determinados recursos, como a madeira ou a água, tal e qual já se praticava em 

algumas partes da Europa” (ibid). Nesse sentido, através da Carta Régia de 17 de março de 

1796, Portugal delegava para a sua maior colônia um Juiz Conservador de Matas e Florestas. 

Tal fato revela que, embora o espólio das riquezas naturais do Brasil seja genericamente 

imputado ao colonizador, havia a necessidade de uma licença das autoridades portuguesas 

para desmatar; mesmo que o interesse em conservar as florestas fosse, tão somente, evitar a 

exploração indiscriminada da madeira para assegurar o usufruto Régio dessa mercadoria.  

Em Portugal haviam florestas protegidas, porém não exatamente visando o 

equilíbrio ambiental, mas sim com o objetivo de proporcionar reservas de caça exclusivas 

para o Rei e sua corte. N’Os Sertões, Euclides da Cunha (2004, p.59) fornece valiosa 

informação, ao confirmar o aspecto previdente do governo português em termos da 

conservação das florestas brasileiras e a insubordinação dos habitantes em sentido contrário. 

Inclusive, indica que, à época, já havia o conhecimento da influência do desmatamento na 

intensificação de ocorrência das secas76: 

 

Ora estas selvatiquezas atravessam toda a nossa História. Ainda em meados 
deste século, no atestar de velhos habitantes das povoações ribeirinhas do S. 

                                                
76 Embora se registre a ocorrência de secas no Brasil desde meados do século XVI, o Combate ao fenômeno só 
tomou vulto no final do século XIX. No entanto, a discussão dessas duas questões ocorreu em paralelo, de forma 
que a relação entre a irregularidade pluviométrica e o desmatamento foi apontada muito antes que esses temas se 
tornassem questões nacionais. 
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Francisco, os exploradores que em 1830 avançaram, a partir da margem 
esquerda daquele rio, carregando em vasilhas de couro indispensáveis 
provisões de água, tinham, na frente, alumiando-lhes a rota, abrindo-lhes a 
estrada e devastando a terra, o mesmo batedor sinistro, o incêndio. Durante 
meses seguidos viram, eles, no poente, entrando pelas noites dentro, o 
reflexo rubro das queimadas. Imaginem-se os resultados de semelhante 
processo aplicado, sem variantes no decorrer de séculos. Previ-os o próprio 
governo colonial. Desde 1713 sucessivos decretos visaram opor-lhes 
paradeiros. E ao terminar a seca lendária de 1791-1792, a grande seca, como 
dizem ainda os velhos sertanejos, que sacrificou todo o Norte, da Bahia ao 
Ceará, o governo da metrópole figura-se tê-la atribuído aos inconvenientes 
apontados estabelecendo desde logo, como corretivo único, severa proibição 
ao corte das florestas. Esta preocupação dominou-o por muito tempo. 
Mostram-no-lo as cartas régias de 17 de março de 1796, nomeando um juiz 
conservador das matas; e a 11 de junho de 1799, decretando que “se coíba a 
indiscreta e desordenada ambição dos habitantes (da Bahia e Pernambuco) 
que têm assolado a ferro e fogo preciosas matas... que tanto abundavam e já 
hoje ficam a distâncias consideráveis, etc.” (CUNHA, 2004, p.58-59). 

 

Quando a Corte portuguesa chegou ao Brasil, em 1808, o Rio de Janeiro anunciava 

problemas no abastecimento d’água, porque os rios que abasteciam a cidade já davam sinais 

de esgotamento. De acordo com Maria de Assunção de Ribeiro Franco (2000, p.127), “coube 

ao príncipe regente Dom João editar em 1817 as principais normas legais conservacionistas77, 

lançando princípios que orientaram a política de defesa de mananciais durante mais de um 

século no Brasil”. Trata-se do decreto que proibiu a derrubada das árvores existentes em torno 

das nascentes dos rios Carioca e Paineiras, nas matas do Silvestre e ao longo do aqueduto de 

Santa Teresa, bem como decretou a indenização das propriedades localizadas nas áreas 

preservadas (ibid, p.129). 

Vale salientar que a preocupação em conter o desmatamento para proteger o fluxo 

regular dos cursos d’água é recorrente, sendo uma constante justificativa para a Defesa 

Florestal. Nesse sentido, foi ação notável o reflorestamento do Maciço da Tijuca, no Rio de 

Janeiro – originalmente recoberto pela Mata Atlântica e que “teve sua cobertura removida 

para dar passagem à cultura da cana-de-açúcar e depois à do café, até ao ponto de quase 

desaparecer” (ibid, p.132). Segundo Henyo Barreto Filho (2004, p.54), o reflorestamento das 

serras da Carioca e da Tijuca começou efetivamente em 1862, no Segundo Império. Em 1861, 

o Major Manuel Gomes Archer foi nomeado Administrador da Floresta da Tijuca e deu início 

a primeira experiência do gênero no país, com a desapropriação das antigas fazendas de café. 

No período de 1874 a 1888, Gastão d’Escragnolle substituiu Archer e, contando com a 
                                                
77A Conservação Ambiental pode ser entendida pelo convívio e harmonia do homem com a natureza com o 
mínimo de impacto possível, sem esgotar os recursos ambientais, permitindo a vida das gerações futuras 
(FRANCO, 2000). 
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parceria do paisagista francês Auguste François Marie Glaziou, ocupou-se em transformar a 

floresta num grande Parque “cheio de recantos aprazíveis à visitação publica” (FRANCO, 

2000, p.135). Warren Dean (1996, p.239-240) afirma que “Archer abandonou o seu trabalho 

na Tijuca depois de mais de uma década, convidado pelo imperador a assumir o 

reflorestamento de Petrópolis” e salienta a diferença entre os métodos de trabalho dos 

administradores: “Em 1890, Archer voltou por pouco tempo à direção da floresta da Tijuca e 

plantou mais árvores do que Escragnolle havia plantado em quase catorze anos” (Ibid, p.240). 

Segundo o autor, durante o período republicano, o reflorestamento parece ter sido encerrado, 

de forma que a maioria das árvores hoje existente deve ter renascido naturalmente.  

Para Annelise Caetano Fraga Fernadez (2011): 

 

O feito histórico do reflorestamento das serras da Tijuca ganhou fama 
internacional e durante muito tempo elas foram consideradas a maior floresta 
urbana do mundo [...] Na verdade, os principais argumentos que estimularam 
sua criação no século XIX foram as demandas especificamente urbanas de 
abastecimento de água, de produção de um clima saudável e de áreas de 
lazer para a elite carioca. A imagem de um grande jardim, paisagisticamente 
planejado no meio de uma grande cidade, incorporou aos poucos as 
representações trazidas pelos ideários conservacionistas de uma natureza 
intocada e que deveria ser preservada desse modo, quando foi transformado, 
em 1961, junto com as demais florestas que compõem seu maciço, em 
parque nacional. 

 

Tendo a cidade do Rio de Janeiro acumulado sucessivamente as funções de capital da 

Colônia, do Império (a Corte) e da República (a Capital Federal), foi beneficiada com a 

concentração dos investimentos públicos e se tornou uma espécie de cartão de visitas do 

Brasil; daí a profusão de espaços ajardinados e reflorestados, como o Jardim Botânico, o 

Passeio Público, a Quinta da Boa Vista e o Campo de Santana – principal parque do II 

Império.  

De acordo com o Censo de 1900, a cidade do Rio de Janeiro contava com cerca de 

seiscentos e oitenta e sete mil habitantes e representava uma grande demanda por lenha e 

carvão, ainda as principais fontes de energia. Em função da expansão urbana, as matas e os 

mangues78 existentes nos arredores da cidade foram aos poucos desalojados para abrigar 

lavouras de subsistência, pastagens para o gado e plantações de café. De forma geral, em toda 

                                                
78 “A madeira dos manguezais era a preferida para diversos objetivos, principalmente para alimentar caldeiras; 
queimava lentamente e não deixava sedimentos de resina [...] Por serem muito mais apreciados devido ao tanino 
nas folhas e casca do mangue, os últimos decretos coloniais haviam proibido sua queima antes da extração da 
casca. Infelizmente isso não passou de mais uma medida conservacionista ignorada” (DEAN, 1996, p.211). 
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a porção centro-sul do país, de maior desenvolvimento econômico, as matas existentes 

encontravam-se em situação semelhante e submetidas a intensas pressões. 

Para Henyo Barreto Filho (2004, p.54) as primeiras sugestões no sentido de criar 

reservas e Parques Nacionais foram feitas ou por cientistas estrangeiros radicados no país, ou 

por brasileiros com formação científica no exterior “tendo como epicentro a Universidade de 

Coimbra posterior à reforma pombalina de 1772”79. No entanto, os avanços no campo da 

preservação ambiental se devem em grande medida a um encadeamento de fatos, tanto 

econômicos (esgotamento do modelo liberal, crise da agricultura de plantation do café e da 

borracha, busca de nova matriz energética), quanto políticos (decadência da República Velha, 

Primeira Guerra Mundial, Revolução de 1930).  

Como foi dito, a criação de áreas protegidas no Brasil antecedem a República, uma 

vez que, desde o período colonial, a Coroa Portuguesa procurou em diversos momentos 

proteger os recursos naturais brasileiros. Porém, a República parece ter desregulamentado o 

arcabouço legal de feição conservacionista herdado dos períodos colonial e imperial. De 

acordo com Warren Dean (1996, p.227), o império foi substituído por uma república que 

propunha diversas reformas com consequências ambientais: 

 
Os republicanos costuraram no novo pavilhão nacional o lema positivista 
“Ordem e Progresso”. Não se tratava de um gesto vazio: as duas implacáveis 
divisas foram deliberadamente adotadas, em consonância com a concepção 
da elite republicana de seus melhores interesses próprios. A “ordem” era 
tomada no sentido da disciplina em nome da hierarquia social e dos direitos 
de propriedade. “Progresso” significava a aplicação insensata de tecnologia 
importada em seu nome. A rápida eliminação da vegetação não lucrativa era 
a marca definidora de ambos os termos. (DEAN, 1996, p.229). 
 

Warren Dean sugere, ainda, que a Constituição Republicana de 1891 foi desastrosa 

para a conservação das florestas, em especial a Mata Atlântica, uma vez que transferiu para os 

Estados as terras públicas anteriormente pertencentes ao governo central: “A República 

devorou em poucas décadas quase toda a terra da Mata Atlântica que restara ao poder 

público” (DEAN, 1996, p.231). Essas faixas de terras eram destinadas prioritariamente para 

alojar os imigrantes, fato constatado na Mensagem do Presidente Francisco de Paula 

Rodrigues Alves ao Congresso Nacional, em 1905:  

 

                                                
79 Não por acaso alguns defensores das florestas brasileiras estudaram na Universidade de Coimbra, como José 
Bonifácio de Andrada e Silva, que lá esteve a partir de 1783. 
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Com o atual regime político, tendo passado para o domínio dos Estados as 
terras devolutas, cessou quase completamente, o trabalho que se havia 
organizado em favor da introdução de braços no país. O povoamento do solo 
e a aquisição de trabalhadores que explorem a terra e suas riquezas 
constituem serviços de tanta relevância que mal se compreende não tenham 
sido reativados com vigor. Os Estados não têm meios eficazes para 
promovê-los, embora se observe que em alguns não ficou paralisado o 
movimento migratório [...] As compensações derivadas desse povoamento 
serão abundantes, sendo aliás quase nulo o valor atual da maior parte dessas 
terras por falta de braços e meios regulares de transporte. (ALVES, 1905, 
p.8-9). 
 
 

A fala do Presidente Rodrigues Alves atesta que as florestas eram vistas como terras 

desvalorizadas, uma vez que para ter valor, o solo deveria ser cultivado, produtivo e rentável. 

Essa ideia ratifica a opinião de Warren Dean, no sentido de que o projeto republicano, que 

objetivava o ganho de capital e o desenvolvimento tecnológico, envolvia grandes danos 

ambientais. Nesse contexto pouco favorável à preservação ambiental, diversos profissionais 

passaram a alertar, por meio da imprensa e dos periódicos técnicos, sobre a acelerada 

destruição das florestas brasileiras. Assim, diante da necessidade urgente de conter o 

desmatamento, se intensificava a luta pela implementação da legislação – denominada Lei 

Florestal ou Código Florestal.  

Um deles foi o botânico Manuel Pio Corrêa80, para quem na elaboração da lei 

florestal deveria “consorciar-se os interesses passageiros e, aliás, limitadíssimos dos que hoje 

usam e abusam da liberdade de destruição de nossas matas com o interesse geral da nação” 

(REVISTA BRAZIL..., 1915, n°99). É interessante destacar o termo “liberdade de 

destruição”, que pode ser interpretado como um indício de que o desmatamento – embora 

descrito como uma destruição e a natureza um bem que deveria ser incorporado à riqueza 

pública – era considerado um direito da população. O botânico havia participado de uma 

Comissão que elaborou uma proposta de lei florestal, descrita pelo mesmo como “lacônica” e 

que exigiria um “regulamento sábio” para que sua fiel execução não seja comprometida nem 

haja “violências inúteis que a tornem antipática ás populações rurais” (ibid). Ao ler tais 

comentários, tem-se a impressão de que, mesmo aqueles considerados defensores das 

florestas, apesar de preocupados com a preservação dos recursos naturais do país, se 

mostravam bastantes condescendentes com os agentes responsáveis pelas agressões ao meio-

                                                
80 Manuel Pio Corrêa (1844-1934). Botânico e Naturalista que se dedicou ao estudo da botânica aplicada 
ressaltando aspectos científicos, econômicos e industriais das plantas. Os trabalhos desenvolvidos pelo 
pesquisador deram origem a importantes publicações, dentre as quais os seis volumes do Dicionário de Plantas 
Úteis do Brasil e das Exóticas Cultiváveis, publicados pela primeira vez no Rio de Janeiro em 1926.  
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ambiente. A explicação possível reside no processo histórico de formação do território 

brasileiro, modelo herdado dos portugueses e confirmado pelo liberalismo da Primeira 

República e fundamentado na ampliação de fronteiras e na concessão de direitos ilimitados 

aos detentores da propriedade fundiária.  

Corrêa certamente conhecia as ideias de conservação da natureza desenvolvidas na 

Europa e nos EUA81, uma vez que relata viagens a “dezenas de países dos diversos 

continentes” para consulta de literatura, com a ressalva de que “a legislação brasileira não 

poderia ser uma mera adaptação do que se faz em outros países” (ibid). Naquele momento, já 

havia se consolidado a discussão acerca da relação entre o desmatamento e as alterações 

climáticas. Porém, diante dessas colocações, é possível afirmar que a compreensão dos efeitos 

e do alcance da exploração descontrolada dos recursos ambientais ainda não era possível – e 

até hoje não se deu completamente, mesmo diante de evidências como o aquecimento global e 

a desertificação em curso na região do semiárido nordestino82. 

Em dezembro de 1916, C. de Campos assina um artigo publicado na Revista Brazil 

Ferro-Carril intitulado Devastação das Florestas (REVISTA BRAZIL..., 1916, n°130), no 

qual é mais uma vez discutido o tema do Código Florestal “há tanto desejado e pedido pelos 

que têm amor ao virente manto de esmeralda com que o Senhor vestiu a nudez da nossa 

terra”. O autor alude ao desmatamento sem regras como “um louco desbarato do patrimônio 

nacional”, ao qual “os governos assistem alheios e como que adormecidos”. Aponta como 

conseqüências imediatas o encarecimento da madeira, o rareamento das águas e o crescimento 

das inundações (ibid). No entanto, a crítica mais contundente se dirige às Estradas de Ferro, 

fato intrigante em se tratando de um texto publicado numa Revista dedicada aos transportes 

ferroviários. O autor finaliza seu artigo afirmando que “a derrubada das nossas matas está 

trazendo grande inconveniente para o regime das águas no Brasil, secando nossos rios” e que 

as estradas de ferro “concorrem de um modo decisivo para essa grande calamidade” (ibid). De 

                                                
81 Desde meados do século XIX, pensadores europeus como Viollet-le-Duc, John Ruskin e William Morris já 
vinham buscando os valores de pureza e simplicidade, como opositores dos avanços tecnológicos; enquanto que 
John Muir, um dos primeiros conservacionistas norte-americanos, reinterpretou os conceitos bíblicos, refazendo 
a teologia antropocêntrica do calvinismo como uma teoria biocêntrica da natureza (FRANCO, 2000, p.101). 
82 “No vasto território dos sertões secos, onde imperam climas muito quentes, chuvas escassas, periódicas e 
irregulares, vivem aproximadamente 23 milhões de brasileiros. Trata-se, sem dúvida, da região semiárida mais 
povoada do mundo. E, talvez, aquela que possui a estrutura agrária mais rígida da face da Terra. Para completar 
o esquema de seu perfil demográfico, há que sublinhar o fato de se tratar da região de mais alta fertilidade 
humana das Américas. Uma região geradora e redistribuidora de homens, em face das pressões das secas 
prolongadas, da pobreza e da miséria” (AB’SABER, 2003, p.92). 
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fato, as atividades ferroviárias contribuíram sobremaneira para o desmatamento, tema que 

será discutido adiante, no Capítulo 5. 

Em 1918, na primeira edição daquele ano, a Revista Brazil Ferro-Carril publicou um 

artigo anônimo denominado Um dos Aspectos da Defeza Nacional – A Conservação das 

Mattas (REVISTA BRAZIL..., 1918, n°156). O texto principia lembrando que as imensas 

riquezas naturais do Brasil “de pouco ou nada valem se não forem convenientemente 

exploradas” e que, “nossa maior preocupação precisaria ser a de conservá-las e defende-las” – 

esses seriam objetivos nacionais, “dos quais temos nos afastado por culpa dos Governos”. 

Dando prosseguimento, o texto afirma que “uma das mais indeclináveis necessidades é a 

conservação das nossas matas e a defesa das reservas florestais”, para preparar o futuro 

magnífico do Brasil. É feita uma alusão a Alberto Torres83, que chamou atenção à maneira 

como a exploração das matas vinha sendo feita de “o lenocínio do nosso solo” e assinalou que 

as mesmas “tem a maior importância em relação à tropicalidade do nosso clima” (ibid). É 

interessante a argumentação sobre a importância das matas para a alimentação dos rios: 

 

O sistema hidrográfico a elas está estreitamente ligado e, ataca-las, é destruí-
lo. Porque de duas maneiras se abastecem os rios: uma interna, com jorros 
que, dos grandes lençóis d’água subterrâneos, vêm para a superfície; e outra 
externa, e de valor igualmente decisivo, com as chuvas e os degelos. A 
existência dos rios, onde existem estações frias, está assim perfeitamente 
assegurada. Para alimentá-los descem gradualmente as neves formadas nas 
grandes alturas. Em tais condições, porém, só possuímos o rei do nosso 
soberbo sistema hidrográfico, o Amazonas, sobre cujas nascentes desce boa 
parte das geleiras dos Andes. Todos os demais rios contam unicamente com 
as chuvas como fontes do abastecimento externo. Havendo grandes massas 
de vegetação, com outras tantas poderosas concentrações de umidade, não há 
perigo de faltarem as chuvas, pois o ardente sol dos trópicos provoca um 
intensa evaporação. Devastadas as florestas, produzida a secura atmosférica, 
escasseiam as chuvas, minguam e desaparecem as correntes d’água. Não 
falta quem tente negar tal fenômeno, quando, para avaliá-lo e imaginar todos 
os seus desastrosos efeitos, basta um pouco de bom senso. 

 

Apesar de haver uma preocupação explicita de informar que “não estamos fazendo 

um artigo de caráter técnico” – o que seria justificado pela gravidade do problema e a 

                                                
83 “Alberto Torres (1865-1917), jurista, ensaísta e pensador político, teve as suas principais obras editadas na 
década de 1910 [...] Suas ideias foram intensamente discutidas pela geração que o sucedeu e desempenharam um 
papel fundamental na constituição do ambiente político-intelectual dos anos 1920-1940 (LEMOS, 1995; 
KUNTZ, 2001). Seria forte a influência do pensamento de Torres no grupo identificado com a questão da 
proteção à natureza [...] Para Torres, não bastava que os brasileiros reproduzissem os modelos dos países mais 
adiantados, se cometessem o erro de descuidar do patrimônio natural e do homem que povoa a terra. A sociedade 
brasileira deveria trilhar um caminho próprio” (FRANCO, DRUMMOND, 2009, p.34-35). 
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necessidade de combatê-lo com o máximo de simplicidade e com argumentos capazes de 

serem compreendidos à primeira vista –, é difícil imaginar que um leitor leigo pudesse 

compreender tais “argumentos simples” acerca de “lençóis d’água subterrâneos”, “geleiras 

dos Andes” ou “secura atmosférica”. Pode-se também interpretar essa colocação como um 

indício de que a Revista atingia um público mais amplo que o meio profissional ou, visto por 

outro ângulo, seria uma precaução em relação aos leitores ilustrados, no sentido de evitar uma 

possível réplica científica. Em qualquer dos casos, o anônimo autor demonstra conhecimento 

do tema abordado e das teorias que estavam sendo produzidas sobre a hidrologia – e, 

igualmente, das polêmicas em torno do assunto: 

 
Num determinado raio, em torno das nascentes dos cursos d’água, devia ser 
energicamente proibido atentar contra a vegetação. As nascentes só se 
mantêm em condições muito precárias diretamente expostas ao rigor terrível 
do sol tropical. E mesmo nas terras agricultadas seria preciso exigir que se 
conservasse um pouco de mato nas cabeças dos morros. Os lavradores aos 
quais se impusesse isso rapidamente convencer-se-iam da excelência da 
medida. A umidade que, assim, se conservaria nos cabeços exerceria 
benéfica influencia sobre as plantações estabelecidas nas encostas (ibid). 
 

A citação ao Rio Grande do Sul se faz notória, como exemplo a ser seguido pelos 

demais Estados, no sentido de adaptar as suas leis de defesa de florestas às peculiaridades 

locais: “Congressos e Governos, porém, deveriam pensar em Códigos Florestais tão eficientes 

quanto possível”. A explanação segue ao apontar a necessidade do Governo Federal, por 

intermédio do Ministério da Viação, regulamentar as atividades ferroviárias para “impedir que 

florestas inteiras passem anualmente pelas fornalhas das locomotivas” (ibid). O artigo cita 

ainda o Serviço Florestal, “espontânea e inteligentemente criado pela [Companhia] Paulista e 

de que é chefe o Sr.Edmundo Navarro de Andrade”84. A relação entre as estradas de ferro, o 

desmatamento e a contribuição da Companhia Paulista – experiência pioneira descrita como 

propulsora da silvicultura e do desenvolvimento agrícola do país será discutida adiante. Uma 

crítica se dirige ao Ministério da Agricultura, por não exercer as atividades de preservação, 

replantio e fiscalização – “mesmo das matas particulares, uma vez que todos os interesses 

individuais cessam quando os das coletividades surgem” (ibid). Vê-se que, tanto no passado 

                                                
84 “Edmundo Navarro de Andrade (1881-1941) era o único brasileiro desse grupo de conservacionaistas 
pioneiros. Ele se distingue pela aceitação de suas propostas pela elite paulista, devido a suas posturas políticas 
identificadas com o discurso do Partido Republicano Paulista. Formado em agronomia na Universidade de 
Coimbra, em 1903, visitou os Estados Unidos, em 1910, e a Austrália, em 1913. Desde então dedicou-se 
fundamentalmente ao tema do reflorestamento com espécimes exóticos, eucaliptos e pinheiros [...] Como 
funcionário da Companhia Paulista de Estradas de Ferro (CPEF), Andrade orientou o plantio de milhões de pés 
de eucalipto, geralmente nas imediações dos leitos ferroviários” (FRANCO, DRUMMOND, 2009, p.32-33). 
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quanto no presente, a dificuldade de fiscalizar o vasto território e de impor limites aos direitos 

dos proprietários rurais resulta na aplicação sempre parcial da legislação ambiental. O artigo 

finaliza com a previsão de desertificação, o que poderia parecer um exagero em 1918 em 

parte se confirmou: 

 

Defendamos as nossas matas e com elas a possança do nosso abundante 
sistema hidrográfico e o futuro da vida no Brasil! Sem florestas, o nosso 
território fertilíssimo, dissecado, esterilizado pelo sol tropical, acabará se 
transformando em terríveis, adustos desertos, como os ostentados hoje pela 
África. Da maneira porque a exploração das matas vem sendo feita decorre a 
saharização intensiva do Brasil. 

 

A alusão ao deserto remete ao Combate às Secas, cuja discussão ocorria em paralelo. 

Em 1919, tratando sobre o tema em artigo intitulado O Problema do Nordeste – A Propósito 

das Seccas (REVISTA BRAZIL..., 1919, n°201/202), anteriormente citado, o Engenheiro 

Clodomiro Pereira da Silva aponta causa das secas a conformação topográfica da região, que 

impele os ventos, carregados do ar úmido, varrerem a região sem se resfriarem nem se elevem 

muito, o que não permite condensação do vapor contido no ar. O autor reconhecia que, quanto 

à posição geográfica nada se pode fazer, mas no que se refere ao desnudamento “o remédio é 

radical, e consiste no florestamento da região”. O engenheiro esclarecia que outros 

engenheiros desenvolveram teses “ingratas” contra as florestas, os quais acumulavam 

argumentos “exclusivamente mercantis” contra a utilidade das matas – que só servem para dar 

lenha e madeira para a construção. Entre as consideradas “interessantes memórias” publicadas 

sobre o tema, o autor cita o livro Questões Florestais de Edmundo Navarro de Andrade, 

publicado em 1915. A esse respeito, vale destacar os argumentos que José Luiz de Andrade 

Franco e José Augusto Drummond (2009, p.32-33) compilaram (citando outros autores) sobre 

o pensamento de Navarro de Andrade:  

 

Em outro livro, Questões Florestais, de 1915, aborda assuntos até hoje muito 
polêmicos, como o problema da relação entre as matas e o clima (Ferri, 
1994; Leão, 2000). Após pesquisas e experimentos, Andrade concluiu que a 
destruição das florestas não era o único, nem o principal fator a influenciar 
as precipitações atmosféricas. Publicou suas conclusões mesmo sabendo que 
poderiam pesar desfavoravelmente contra o reflorestamento e a proteção às 
florestas, os quais defendia. Explicava que, no seu entendimento, as florestas 
deviam ser estimadas “pelo seu verdadeiro valor; muitíssimo considerável 
para justificar a sua conservação, sem necessidade de inventar virtudes que 
elas não têm e que nada valem em comparação com as que de fato possuem” 
(Andrade apud Ferri, 1994: 211). Andrade era contrário a quaisquer medidas 
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coercitivas adotadas pelo governo para a proteção das florestas, o que 
favorecia as suas relações com os proprietários de terra. 

 

Essa polêmica já vinha se desenrolando desde as citadas sessões do Instituto 

Politécnico, desde 1877, e no debate posterior, veiculado pela imprensa, quando os que 

defendiam a contribuição das florestas para o aumento dos índices pluviométricos foram 

jocosamente intitulados de “Escola dos Pluvíferos”. O autor defende a teoria, ao se opor a 

Navarro de Andrade, e alertava: “pregar a inutilidade das matas, em relação á produção das 

chuvas, em grandes zonas, e em relação ao clima, é fazer um grande mal ao Brasil”. 

A Revista Brazil Ferro-Carril retomou a discussão em 1920, em artigo intitulado 

Defesa Florestal (REVISTA BRAZIL..., 1920, n°203), afirmando que esse era um “assunto 

de que esta revista jamais se descuidou” e chamando a atenção para que a “verdadeira 

campanha” para organizar reservas florestais e defendê-las ainda não produziu resultados, 

sendo “necessário não perder as oportunidades de insistir nela”. Nesse intento, reforçava os 

argumentos, publicados anteriormente, no sentido de demonstrar a importância das florestas 

para manter a regularidade das chuvas e do sistema hidrográfico, para conter a ameaça de 

desertificação – a “saharização intensiva do Brazil” – e do que “Alberto Torres tão 

amargurada, mas precisamente chamou o lenocínio do nosso solo”. Cita o livro L’homme 

stupide, no qual Charles Richet “passa em revista as constantes e terríveis provas da estupidez 

humana” e afirma a necessidade da água para todos os seres que vivem na superfície da terra, 

“concedida pelo seu dispensador soberano com dolorosa irregularidade”. Como consequência, 

acrescentou a ocorrência das secas e o perigo das inundações:  

 
Nos países desnudados, que não têm arvores, o flagelo das secas sucede ao 
flagelo das inundações. Mas, se vastas florestas estendem-se sobre as 
encostas e colinas, cobrindo largas superfícies, a inundação quase não é de 
temer; as raízes fixadas nos acidentes do solo retêm as folhas secas; as 
pedras ganham musgos; as pequenas plantas por todos os modos agarram-se 
às rochas; um tapete vegetal sobre o solo e essa verdadeira esponja de caules 
flexíveis, folhas e raízes, faz com que a água dificilmente escoe. Divide-se 
em regatos minúsculos, que serpenteiam por toda a parte, gota a gota. A 
água das grandes chuvas, em lugar de se precipitar de súbito em uma 
torrente que tudo devasta, é preciosamente conservada pela floresta; e 
lentamente, minuto por minuto, hora por hora, dia por dia, mês por mês, é 
distribuída pelas regiões de que tempera a aridez, de modo que, nos 
venturosos países onde existem grandes florestas, tanto não há secas como 
não há inundações. 
  

O artigo pondera que estes perigos “não são verdades imprevistas” e faz referência a 

Clodomiro Pereira da Silva “no seu magistral estudo sobre as secas do nordeste”, 
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anteriormente comentado. Porém, os argumentos acima se aplicam melhor às regiões centro e 

sul, onde esses fenômenos podem, com maior propriedade, ser relacionados ao desmatamento. 

Na região semiárida, ao contrário, a ocorrência das secas é resultado de uma complexa 

conjunção de fatores; daí os antagonismos frequentes, mesmo entre aqueles que se 

empenharam em defender as florestas. Ao final, o a Revista conclama: “É urgente mudar de 

caminho”, num tom que chega a ser poético:  

 
Fosse o homem um pouco menos louco e protegeria as grandes árvores tão 
harmoniosas, tão elegantes, suas amigas das melhores; trata-as, porém, como 
a personagens hostis [...] Por que, conhecendo tão bem os perigos da 
devastação intensiva, encarniçam-se os homens contra as nossas pobres 
florestas? As velhas árvores seculares são arrancadas, serradas, 
transportadas, negociadas, transformam-nas em papel, lenha, taboas. A terra 
perde os seus ornamentos mais preciosos. As montanhas tornam-se declives 
nus [...] Os leitos dos rios rolam aluviões e as embocaduras deles formam 
grandes estuários lamacentos, inabordáveis pelos navios, onde as imundícies 
humanas confundem-se com os destroços das montanhas carcomidas. 
  

Em 1920 a situação do desmatamento se agravara, impelindo o Governo Federal a 

criar uma Comissão Parlamentar para elaborar um Código de Leis Florestais. De acordo com 

Ciro Siqueira (2009), “o relatório da comissão permaneceu numa gaveta enquanto as 

oligarquias rurais e o liberalismo dominaram os cenários político e econômico”.  As forças 

dominantes referidas pelo autor somente perderiam espaço após a crise deflagrada pela quebra 

da Bolsa de Nova York, em 1929, e após a Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas. 

Siqueira (2009) fornece informações importantes acerca dos conceitos que pautaram a 

proposta da referida Comissão e ressalta a influência do pensamento de Albert Löefgren85 – 

notório defensor da criação de um Serviço Nacional de Florestas e Parques Nacionais e um 

dos idealizadores da comemoração do Dia da Árvore86:  

                                                
85 “Alberto Löefgren (1854-1918) “foi um dos cientistas que mais se preocuparam com o cuidado da natureza 
brasileira. Nascido na Suécia, chegou ao Brasil em 1874 e teve uma carreira longa, diversificada e produtiva. 
Trabalhou algum tempo como engenheiro-arquiteto da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Em 1886, foi 
contratado como botânico e meteorologista da Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo. em 1898, fundou 
um jardim botânico na reserva florestal da Cantareira (atual Horto Florestal). Graças aos seus argumentos, o 
governo do estado de São Paulo criou, em 1899, um serviço florestal e Botânico, para promover o uso racional 
das florestal. Atuou também, em 1911, no Serviço de Obras contra a Seca. Em 1916, ingressou no Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro, onde foi chefe da Seção de Botânica” (FERRI, 1994; DEAN, 1996 apud FRANCO, 
DRUMMOND, 2009, p.31). 
86 A "Festa das Árvores" foi idealizada na França por Fourrier e largamente imitada por outras nações européias. 
Nos EUA, The Arbor Day é comemorado desde 10 de abril de 1872, instituído em Nebraska por J.Sterling 
Morton. No Brasil, os responsáveis pela primeira comemoração da "Festa das Árvores" foram João Pedro 
Cardoso e Alberto Leofgren. O evento se deu na cidade de Araras, SP, no dia 7 de junho de 1902. O objetivo era 
incentivar a plantação e a conservação ambiental. No ano seguinte, em 3 de maio de 1903, a festa aconteceu em 
Itabira, SP, com um desfile de crianças conduzindo flores, mudas e instrumentos agrícolas. Na ocasião, dois 
andores iam devidamente enfeitados, contendo uma muda de magnólia e outra de pau-brasil, ambas plantadas 
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A pena de Getúlio Vargas ratificou os trabalhos de uma comissão 
parlamentar criada em 1920 que dera roupagem legal às ideias de um 
botânico suíço chamado Albert Löefgren, o mesmo que hoje dá nome ao 
Horto Florestal de São Paulo. Löefgren foi o primeiro a intuir que, não tendo 
o Estado condição de controlar a passagem de terras do poder público ao 
domínio privado, a única maneira de proteger florestas era fazê-lo em terras 
privadas. Assim o botânico suíço imaginou um mundo onde cada 
propriedade privada tivesse um pequeno bosque em seus limites. Essa ideia 
foi encampada pela comissão parlamentar encarregada de elaborar nosso 
código de leis florestais. Seu relator chamava-se Luciano Pereira da Silva. 

  

 Ciro Siqueira (2009) afirma ainda que esse projeto foi embrionário para o Código 

Florestal promulgado em 1934, tendo então transcorridos quatorze anos desde que foi 

proposto em 1920. No entanto, esse projeto teve resultados imediatos, tendo em vista a 

criação do Serviço Florestal do Brasil, em 1921, e cujo Regulamento já continha as bases da 

legislação futura, como foi dito anteriormente. A constituição do Serviço Florestal foi 

comentada em artigo publicado em 1923 na Revista Brazil Ferro-Carril, no qual Alves de 

Souza adotou um título questionador: E a defesa das Florestas? (REVISTA BRAZIL..., 1923, 

n°312). O autor se refere a “uma lei criando o Serviço Florestal em um Departamento do 

Ministério da Agricultura” e alerta que sem regulamentação essa lei era praticamente 

existente. Volta à cena a relação entre a devastação das matas e a ocorrência de secas: 

“eminentes hidrologias afirmam que a constituição de florestas seria excelente meio de 

combate às secas nas regiões do nordeste”.  

Alves de Souza chama a atenção para o caso dos rios que deixaram de ser 

navegáveis, após o desaparecimento das florestas que os protegiam e elogiava a lei que 

proibiu novas concessões de estradas de ferro a companhias que não se obriguem a manter um 

serviço florestal: “Urge, entretanto conservar o que ainda temos e organizar a silvicultura e a 

exploração racional das florestas, como todos os países civilizados procedem” (ibid). O autor 

estava correto, ao ressaltar a importância de disseminar o ensino e as práticas agrícolas, assim 

como de cobrar a regulamentação do Serviço Florestal, que ainda demoraria dois anos para 

ser sancionado. De acordo com o Relatório do Ministério da Agricultura de 1925 (BRASIL, 

1925, p.317), “Apesar de sancionada em 28 de dezembro de 1921, somente em 16 de 

                                                                                                                                                   
por Coelho Neto. O decreto presidencial n° 55.795, de 24 de fevereiro de 1965, instituiu o Dia das Árvores em 
todo o território nacional. Em razão das diferenças fisiográfico-climáticas brasileiras, o evento é festejado tanto 
na última semana do mês de março, no Norte e Nordeste, quanto em 21 de setembro, nas regiões Centro-Oeste, 
Sudeste e Sul. A finalidade é "difundir ensinamentos sobre a conservação das florestas e estimular a prática de 
tais ensinamentos, bem como divulgar a importância das árvores no progresso da pátria e no bem-estar dos 
cidadãos" (Art.2°). Para maiores detalhes, ver: <http://www.portaldosaofrancisco.com.br/alfa/setembro/dia-da-
arvore.php>. 
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setembro de 1925 pôde ser regulamentada a lei n.4421, que criou o Serviço Florestal do 

Brasil”. De acordo com o Relatório, os trabalhos foram, a princípio, confiados a uma 

Comissão – possivelmente aquela referida por Siqueira (2009) – que elaborou um anteprojeto 

de regulamento, somente aprovado após submetido ampla discussão: 

 
Desejando o Ministério ouvir, a respeito do assunto, a opinião de técnicos e 
interessados, foram convidados a participar da reunião, cujas sessões se 
realizaram entre 1 e 5 de setembro, sob a presidência do Ministro da 
Agricultura, todos os Estados da União, a prefeitura do Distrito Federal, 
Chefes de Serviços do Ministério e vários especialistas (BRASIL, 1925, 
p.317). 
  

A Revista Brazil Ferro-Carril, elogiou a atitude do Ministro no editorial A Defesa 

Florestal (REVISTA BRAZIL..., 1925, n°418), publicado em 1 de outubro de 1925:  

 
Sempre sustentamos que se atendesse a necessidade de cuidarmos da nossa 
defesa florestal. Assim, não seria justo agora silenciarmos diante dos 
esforços que, em tal sentido, está despendendo o Dr.Miguel Calmon, 
Ministro da agricultura. S.Ex. recentemente reuniu representantes dos 
governos dos diversos estados para a elaboração do regulamento florestal. E 
também acaba de instituir no país todo a festa da arvore que teve, a 21 do 
mês passado, uma celebração eminentemente literária... plantaram-se árvores 
e proferiram-se discursos em grande numero. 
 

É digno de nota o empenho da Revista nessa questão, por sempre apresentar artigos 

respaldados em dados científicos e históricos: “Há cem anos atrás já os naturalistas europeus 

que nos visitavam mostravam-se apreensivos diante das devastações que podiam notar – Que 

país é esse, indagava um deles, onde para se plantar uma roça de milho se abate uma 

floresta?” (ibid). Há que se considerar, mesmo com alcance limitado, a lei que proibia novas 

concessões de estradas de ferro a Companhias que não se obrigassem a manter um horto 

florestal (1923), assim como a criação (1921) e a regulamentação (1925) do Serviço Florestal 

do Brasil, como passos importantes para a conscientização ambiental.  

Não obstante os alertas ambientalistas, desde os primeiros anos da República, a 

devastação das matas seguiu sem controle em função das pressões econômicas e da força da 

idealização romântica da natureza brasileira – que acreditava inesgotáveis os recursos diante 

da exuberância da flora, da abundância de água e da variedade da fauna. Por outro lado, o 

descaso com o meio ambiente no Brasil é um dado cultural que não pode ser ignorado, uma 

vez que esse estado de coisas permanece na atualidade.  

Em artigo intitulado Política Florestal – exemplos e fórmulas (REVISTA 

BRAZIL..., 1923, n°326), Victor Viana alerta que é indispensável tomar todas as disposições 
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para a conservação da riqueza florestal, para que o Brasil não deixe de ser um país de florestas 

e para que não perca parte importante do seu patrimônio natural. Diante da profusão de 

artigos sobre o tema, considera-se que, se a luta pela defesa florestal não obteve as conquistas 

pretendidas naquele momento, contribuiu para ampliar a discussão; que partindo da imprensa 

e dos periódicos técnicos, pressionou e alimentou com dados científicos os debates no 

plenário do Congresso Nacional no sentido de aprovar o Código Florestal, o que só ocorreu 

em 1934. 

Segundo Franco e Drummond (2009, p.43), a mobilização para a conservação da 

natureza envolveu a sociedade civil e as instituições públicas e teve o seu ponto culminante a 

Primeira Conferência Brasileira de Proteção à Natureza, realizada entre os dias 8 e 15 de abril 

de 1934, sob a organização da Sociedade dos Amigos das Árvores e com forte apoio e 

infraestrutura do Museu Nacional do Rio de Janeiro (MNRJ). A Revista Brazil Ferro-Carril 

deu ampla divulgação ao evento em artigo intitulado A protecção á natureza (REVISTA 

BRAZIL..., 1934, n°807), assinado por M.M. de Araújo. Registrou-se o envio a conferencia 

de oitenta e quatro trabalhos, entre teses e contribuições, “trinta e dois dos quais sobre temas 

originais, que foram objeto de estudo e discussão nas suas sessões técnicas”. 

 

A conferência aprovou os seguintes votos: 

1° - para a criação de um serviço normal de reflorestamento e arborização de 
estradas, por parte dos poderes públicos federais, estaduais e municipais, 
trabalhando em cooperação com os particulares sempre que for possível. 

2° - para que se estabeleça um serviço técnico especial de função educativa, 
com os seguintes objetivos: 

I. Estudo e catalogação de monumentos históricos e legendários do Brasil; 
II. Estudo e catalogação de monumentos artísticos; 
III. Estudo e catalogação de monumentos naturais com as seções: solo e sub-
solo, flora, fauna, monumentos etnográficos, sítios e paisagens; 

3° -  para adoção do tema Proteção à Natureza, na educação nacional, 
incluindo-o nos programas de ensino, em seus diversos graus; 

4° - para que se decrete uma lei federal estabelecendo normas capazes de 
assegurar a realização da Festa das Arvores em todo o território nacional; 

5° - para que se criem Jardins Zoológicos no distrito federal, nas capitais dos 
estados e nas cidades mais importantes do país, sob a forma de Parques de 
Instrução Popular e centros de coordenação de proteção a natureza e de 
ensino pratico de Historia Natural nas escolas; 

6° - para que sejam erigidas em Monumentos Nacionais – dado o seu 
excepcional valor histórico, as obras d’arte que possuem e outros requisitos, 
a Quinta da Boa Vista e a ilha de Paquetá (ibid). 
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O autor considerou ser “digna de incondicionais aplausos” a iniciativa da Sociedade 

dos Amigos das Árvores e definiu os participantes e as propostas da conferência como 

merecedores do “mais incondicional apoio de todos, governo e povo, os votos aprovados”. 

Chama a atenção que as deliberações da Conferência contêm muitas das diretrizes 

constituintes do conjunto da legislação ambiental que seria aprovado no Governo Vargas, a 

partir de 1934 e nos anos seguintes. Além das florestas e dos animais, objeto de 

regulamentação específica, a Conferência tratou da proteção das paisagens e dos monumentos 

naturais, históricos e artísticos, objeto do Decreto-Lei n° 25 de 1937, ainda em vigor, 

destinado a organizar o Patrimônio histórico e artístico nacional: 

 
Art. 1º Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos 
bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de 
interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do 
Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, 
bibliográfico ou artístico. 
§ 1º Os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados parte 
integrante do patrimônio histórico o artístico nacional, depois de inscritos 
separada ou agrupadamente num dos quatro Livros do Tombo, de que trata o 
art. 4º desta lei. 
§ 2º Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são também 
sujeitos a tombamento os monumentos naturais, bem como os sítios e 
paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável com que 
tenham sido dotados pelo natureza ou agenciados pela indústria humana [...] 
(BRASIL, Decreto-Lei n° 25/1937). 
 

É interessante destacar que, na época estudada, o termo paisagem só foi mencionado 

na Revista Brazil Ferro-Carril em dois artigos publicados ao final da década de 1920, sob os 

títulos O valor econômico das payzagens (REVISTA BRAZIL..., 1927, n°483) e A defesa das 

payzagens e das obras de arte (REVISTA BRAZIL..., 1929, n°625), assinados por Genolino 

Amado e Victor Viana, respectivamente. No primeiro caso, a paisagem foi abordada como 

uma vantagem estética e fonte de riqueza, aludindo que não se conheciam devidamente a 

beleza do Rio de Janeiro e a doçura do clima carioca no resto do planeta: “só nos resta fazer 

conhecida a maravilhosa cidade” (REVISTA BRAZIL..., 1927, n°483). O segundo artigo se 

refere à paisagem como monumento natural87, ao alertar que “precisamos defender também a 

                                                
87 Segundo M. M. de Araújo (REVISTA BRAZIL..., 1934, n°807): “Desde 1904 existem na Inglaterra, 
Alemanha, França, Bélgica, Suíça e Suécia, sociedades protetoras das paisagens e monumentos nacionais, e na 
Itália, quando ainda se achava dividida em vários reinos, principados e ducados, no Reino das Duas Sicilias, o 
governo promulgara, em 1841, leis especiais tendentes a proteger a beleza dos panoramas de Posillipo, da praia 
de Mergellina e outras. O primeiro movimento, porém, a favor das belezas naturais, que teve grande repercussão 
em toda a Europa e fora dela, remonta a 1862, quando John Ruskin surgiu em defesa dos tranqüilos vales da 
Inglaterra, ameaçados pelo fogo das chaminés das locomotivas e do carvão fóssil das usinas. Apesar do grande 
prestigio de que gozava o ilustre esteta e renovador das artes na Inglaterra, a lei de proteção à natureza, só foi 
decretada muitos anos depois [...] Na Alemanha, o Instituto Central para a Conservação e Proteção das Belezas 
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beleza natural, os sítios pitorescos, os encantos das baías, das matas, das paisagens, o 

esplendor de certos recantos” (REVISTA BRAZIL..., 1929, n°625). Assim Viana inovou, ao 

defender as florestas pelo seu aspecto paisagístico e, agregando tal valor, definiu a essência da 

paisagem, na medida em que a esta associa a fruição. 

No mesmo ano Victor Viana ainda escreveu sobre a Protecção de Aves e Insectos 

(REVISTA BRAZIL..., 1929, n°62), artigo no qual recomendava uma legislação adequada e 

sensata, “que atenda tanto às necessidades da conservação das curiosidades decorativas da 

nossa fauna tropical, como as do comercio que sua existência criou e que não temos interesse 

de combater”. Embora defendesse a apreensão e a venda de animais, o autor lembrava que “a 

agricultura carece desses auxiliares que, sem saber, são indispensáveis” e sob esse ponto de 

vista afirma que “a legislação precisa garantir o que é útil e o que é belo e deve premunir a 

sociedade dos elementos necessários de proteção e de estímulo” (ibid). Vê-se que o 

pensamento dos autores citados se encontra em sintonia com os temas discutidos e as 

deliberações da I Conferência Brasileira de Proteção à Natureza, a qual, por sua vez, 

antecipava conteúdos das futuras normas jurídicas de proteção ambiental. Nesse sentido, M. 

M. de Araújo (REVISTA BRAZIL..., 1934, n°807) reconhecia que muitos dos “votos” da 

Conferência já estavam em andamento: 

 
Dos votos aprovados pela conferencia brasileira de proteção a natureza, o 
primeiro, isto é, o que se refere a um serviço normal de reflorestamento e 
arborização das estradas, por parte dos poderes públicos federais, estaduais e 
municipais, julgo já ter assegurada a sua efetuação, com a promulgação do 
Código Florestal, em data ainda recente e de que já se ocupou esta revista. O 
segundo, parece-me também já se acha em vias de se tornar uma realidade, 
por parte do Ministério da Educação, que já cogitou de mandar levantar um 
registro dos Monumentos Nacionais, tendo-se dirigido, com este intuito, o 
titular daquela pasta, aos governos dos estados e por meio destes aos 
municípios [...] A festa das arvores, objeto do quarto voto da conferencia, já 
entrou a fazer parte do programa das escolas primarias e julgo que o voto 
refere-se apenas a sua extensão a todos os recantos do país e a sua 
oficialização. 
 

O autor considerou merecedor de aplausos a ereção em monumentos nacionais da 

Quinta da Boa Vista e da ilha de Paquetá e sugeriu que essa medida se estendesse “a todos os 

sítios, paisagens e aspectos, que abundam em todo o país, e de cuja proteção ainda não se 

cogitou” (ibid). No Rio de Janeiro destacou que “a Avenida Niemeyer e a estrada que se lhe 

                                                                                                                                                   
Naturais, tem o seguinte pessoal: um diretor, dois naturalistas, um jurisconsulto, dois bibliotecários e dois 
amanuenses. Esta repartição é oficial e custeada pelo governo. Alem disso, há naquela nação numerosas e 
importantes associações particulares, com os mesmos fins, que gozam de enorme prestígio e influência. 
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segue até Jacarepaguá” são dignas de proteção contra qualquer alteração e sujeitas a “uma 

servidão non modificandi” (ibid). Araújo considerava que “é necessário chamar a atenção do 

governo para estas questões do mais alto interesse para o país, e assim consideradas em todas 

as nações civilizadas” e, para tanto, apoiava incondicionalmente “todas as medidas tendentes 

a proteger e conservar as belezas naturais, que são uma das mais preciosas heranças que 

devemos legar às gerações vindouras” (ibid). 

Nesse contexto, mesmo tardia, a aprovação do referido conjunto de leis ambientais 

se constitui num marco. O Código Florestal, apesar de tido como ineficaz decorridos setenta e 

cinco anos, foi resultado de um embate de forças, no qual a defesa florestal coube a diversos 

segmentos profissionais – entre os quais aqueles dedicados a combater as secas, que assim 

contribuíram para pensar o correto manejo dos recursos naturais. No entanto, tais normas não 

foram capazes de deter a destruição das florestas brasileiras, em ritmo tão acelerado na 

atualidade quanto os protestos contra esse estado de coisas no Brasil e pelo mundo afora.  
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Capítulo 5 

Amansar as Águas e Produzir Energia 
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5.1. O Ciclo do Des(re)florestamento 

Aliadas às atividades agropecuárias, à construção civil e à industrialização 

incipiente, as ferrovias representaram múltiplas ameaças à conservação das florestas no início 

do século XX, na medida em que contribuíram para incrementar o desmatamento já praticado 

desde a colônia – movido pela expansão econômica e territorial. Os altos custos ambientais da 

modernidade despertavam discussões naquela época, diante da necessidade de ampliação da 

rede ferroviária e, consequentemente, das suas demandas, sempre crescentes, por madeira. 

Além do uso da lenha como combustível, havia ainda a necessidade de madeira para 

a fabricação dos dormentes, dos postes e dos próprios comboios (estrutura, esquadrias, 

bancos, acabamentos, etc.). A instalação dos caminhos de ferro demandava o desmatamento 

de vastas áreas, tanto para acomodar os trilhos, no leito das ferrovias, quanto nas suas 

margens, por questões de segurança. 

  
As ferrovias fariam suas próprias demandas à floresta, porque exigiam 
grandes quantidades de dormentes, para os quais se preferiam as madeiras de 
lei da floresta primaria. Embora as vias férreas que corriam para os portos 
queimassem carvão importado, as do interior normalmente queimavam 
lenha. O corte de lenha tornou-se, portanto, uma boa oportunidade 
econômica para proprietários de terra ao longo das vias [...] as ferrovias 
promoveriam a perpetuação da agricultura extensiva, itinerante, e 
acelerariam a destruição da floresta. Não seriam um instrumento de 
progresso, mas “um instrumento de devastação” (DEAN, 1996, p.226). 
 

De acordo com o que foi anteriormente exposto, considera-se a instalação das 

ferrovias um dos sucessos da engenharia nacional, resultado de uma formação profissional 

abrangente. Para atingir esses objetivo, a formação acadêmica dos engenheiros modernos teve 

de se adaptar aos novos conhecimentos, como atesta Marilda Nagamini (2004, p.172), para 

quem “(...) esse programa passa a contemplar áreas que irão modificar-se, cada vez mais, com 

os impactos provocados pela Revolução Industrial”. A autora relaciona tais impactos à 

introdução de modernos sistemas de transportes ferroviários, aos novos meios de 

comunicação, à difusão de novas máquinas e equipamentos, ao uso diversificado do ferro e do 

aço, além de melhoramentos portuários; acrescenta ainda que novas transformações 

ocorreriam, em breve, com o advento e difusão da energia elétrica.  

Ao dissertar sobre A Engenharia na Demarcação do Território, Urbanização e 

Instalação de Ferrovias, Marilda Nagamini (ibid) ressalta, na formação dos engenheiros, as 

aptidões que, neste trabalho se considera, as grandes contribuições desses profissionais para a 

modernização do Brasil, quais sejam: as obras hidráulicas e as estradas de ferro. Nesse 
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sentido, afirma que até a criação da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, em 1874, a Escola 

Central formou engenheiros que trabalharam na instalação de ferrovias e de melhoramentos 

urbanos (ibid, p.172). Segundo a autora, a Escola Central oferecia os cursos de Ciências 

Matemáticas e de Ciências Físicas e Naturais. Todavia, para obter o título de engenheiro civil, 

se fazia necessário incluir estudos sobre técnicas construtivas de obras em pedra, madeira e 

ferro, “reparação e estradas e vias férreas” e obras portuárias (ibid, p.171). 

A entrada do Brasil na “era das ferrovias” não foi obra de um engenheiro, mas do 

empresário Irineu Evangelista de Souza, o barão de Mauá, que, em 1854, construiu a primeira 

ferrovia brasileira. Porém, a instalação e a manutenção do parque ferroviário brasileiro se 

devem aos esforços de engenheiros como André Gustavo Paulo de Frontin, Aarão Leal de 

Carvalho Reis e Guilherme Schürch de Capanema, entre tantos outros. Entretanto, as opiniões 

em torno das ferrovias estavam longe de serem unânimes, uma vez que os periódicos técnicos 

apontavam, com frequência, os danos causados às florestas. Tal fato, justificaria, no entender 

dos autores consultados, a necessidade da regulamentação dessa atividade em relação aos 

desmatamentos. Em 1907, ao viajar pelo interior de São Paulo88, o engenheiro Euclides da 

Cunha observou a transformação da paisagem: 

 

E o que observa quem segue, hoje, pelas estradas do oeste paulista? Depara, 
de momento em momento, perlongando as linhas férreas, com desmedidas 
rumas de madeira em achas ou em toros, aglomeradas em volumes 
consideráveis de centenares de ésteres, progredindo, intervaladas, desde 
Jundiaí ao extremo de todos os ramais. São o combustível único das 
locomotivas. Iludimos a crise financeira e o preço alto do carvão de pedra 
atacando em cheio a economia da terra, e diluindo cada dia no fumo das 
caldeiras alguns hectares da nossa flora. Deste modo – reincidentes no erro – 
a inconveniência provada das lavouras ultra-extensivas e ao cautério vivo 
das queimas, aditamos o desnudamento rápido das derribadas em grande 
escala (CUNHA, 1907, 1975, p.46). 

 

A descrição acima é um trecho de Fazedores de Desertos, que integra o livro 

Contrastes e Confrontos (ibid) – compilação de artigos publicados em jornais brasileiros entre 

os anos de 1894 e 1905, publicado em 1907. Euclides compartilhava do sentimento expresso 

por outros profissionais, pensadores e engenheiros, que se posicionaram em favor da 

legislação para a defesa florestal. Seu texto contém elementos que alimentaram a discussão 
                                                
88 São Paulo concentrava grande número de ferrovias construídas para atender ao escoamento da produção 
cafeeira para o porto de Santos. Os 139 quilômetros da ferrovia The São Paulo Railway, inaugurada em 1867, 
propiciaram a ligação com os centros produtores e abriram novas áreas para o plantio (NAGAMINI, 2004). Por 
ocasião da proclamação da República, São Paulo contava com cerca de um quarto das ferrovias instaladas em 
território brasileiro, ou seja, 2.329 quilômetros de um total de 9.500 (NAGAMINI, 2004). 
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em torno da questão do desperdício representado pelo desmatamento, não só aquele praticado 

pelas Companhias de transporte ferroviário, que era motivado em grande parte pelo alto custo 

do carvão importado. O autor defendeu uma idéia, já presente n’Os Sertões e que seria 

constantemente retomada no debate acerca da inadequação do modelo agrícola praticado no 

Brasil: as queimadas consistiam numa herança indígena, um “mal ensinamento do aborígene” 

que usava o fogo como instrumento agrícola: 

 
O selvagem prosseguia abrindo novas roças, novas derribadas, novas 
queimas e novos círculos de estragos; novas capoeiras maninhas, vegetando 
tolhiças, [...] Veio depois o colonizador e copiou o mesmo proceder. 
Engravesceu-o ainda com o adotar, exclusivo, no centro do país, fora da 
estreita faixa dos canaviais da costa, o regime francamente pastoril [...] 
Aliou-se-lhe ao mesmo tempo o sertanista ganancioso e bravo, em busca do 
selvícola e do ouro. Afogado nos recessos de uma flora estupenda [...] 
dilacerou-a golpeando-a em chamas, para desafogar os horizontes e destacar 
bem perceptíveis, tufando nos descampados limpos, as montanhas que o 
norteavam, balizando a marcha das bandeiras. (CUNHA, 1902, 2004, p.58). 

 

Em Fazedores de Desertos, Euclides da Cunha (1907, 1975) ainda defendia outras 

ideias, inclusive ao relacionar os desmatamentos à ocorrência de secas no Norte do país. É 

sabido que as teses defendidas pelo autor e o seu estilo particular o elevaram ao panteão dos 

escritores nacionais. Sua obra motivou reflexões, Francisco Foot Hardman (2009, p.49), que o 

define como “um dos maiores prosadores da língua portuguesa, dos primeiros e grandes 

intérpretes modernos do Brasil”, capaz de dar conta do que chama de fugacidade do tempo 

histórico com “seu utopismo infatigavelmente romântico e seu modernismo científico 

ceticamente iluminista” (HARDMAN, 2009, p.88). É, portanto, com essa visão moderna da 

história que o escritor analisou a relação pouco harmônica que se estabeleceu entre a 

sociedade e a natureza no Brasil, num processo repleto de “selvatiquezas” que, segundo 

Euclides, atravessaram toda a nossa história:  

 
Mais violentos no norte, onde se firmou o regime pastoril nos sertões 
abusivamente sesmados, e desbravados a fogo – incêndios que duravam 
meses derramando-se pelas chapadas em fora – ali contribuíram para que se 
estabelecesse, em grandes tratos, o regime desértico e a fatalidade das secas. 
O sul subtraiu-se em parte à faina destruidora, que o próprio governo da 
metrópole, em sucessivas cartas-régias, procurou refrear, criando mesmo 
juizes conservadores das matas que impedissem a devastação. O mesmo 
sistema de culturas largamente extensivas, porém, e as lavouras parasitárias 
arrancando todos os princípios vitais da terra sem lhe restituir um único, 
foram, a pouco e pouco, remodelando-lhe as paragens mais férteis, 
transmudando-as e amaninhando-as (CUNHA, 1907, 1975, p.46). 
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Em Devastação das Florestas (REVISTA BRAZIL..., 1916, n°130), artigo citado 

anteriormente, a exemplo do que afirmara Euclides da Cunha alguns anos antes, C. de se 

refere aos modos tradicionais de exploração das florestas, utilizados pelo “descuidoso 

agricultor” e pelo “necessitado e ávido lenhador”. O autor apontou a modificação do regime 

das águas como consequência do desmatamento: “Por todo o Brasil vai sensível e 

dolorosamente secando as fontes, minguando os mananciais: vemo-lo em torno a esta cidade, 

sabemo-lo por onde quer que vai penetrando o irrefletido facho, o machado ignorante” (ibid, 

p.913). O autor se referia ainda as inundações, que estariam crescendo pela rápida descida das 

águas pluviais. 

C. de Campos afirmou que a derrubada inclemente e sem regra das riquezas 

florestais brasileiras era um louco desbarato do patrimônio nacional, e denunciava que “os 

próprios governos assistem alheios e como que adormecidos a essa praga e furor de destruição 

dos cabedaes pátrios” (ibidem). Entre os agentes impactantes, relacionados pelo autor, 

incluem o tirador de dormentes e o fornecedor de madeiras para os vários usos (construções, 

mobiliário, acondicionamento, etc.), conforme comentado anteriormente. Entre as atividades 

apontadas, se sobressaem aquelas relacionadas às atividades ferroviárias, responsáveis pelo 

afastamento das matas dos leitos das estradas e pelo encarecimento da madeira.  

 
As estadas de ferro têm concorrido e vão sempre concorrendo, contra o seu 
próprio interesse, para a satisfação da sua grande e imperiosa necessidade de 
madeira, quer para dormentes, quer para fabrico de vigas, taboado, etc., quer 
para a construção de estações, carros e tantos outros misteres do seu 
estabelecimento e exercício, silente ou descuidadosamente para esse estrago 
(ibidem). 
 

A resposta para “o magno problema de abastecimento de dormentes e combustível 

às estradas de ferro brasileiras”, segundo C. de Campos, se daria pela Cultura Florestal, 

considerada como a de mais fácil e de resultados mais seguros e remuneradores entre todas as 

culturas a que o Brasil se presta. A Cultura Florestal ou a Silvicultura89 foi apontada, ao 

mesmo tempo, como solução e fonte de renda, uma vez que além de prevenir contra a 

escassez de lenha, reduziria extraordinariamente os custos e diminuiria os desastrosos efeitos 

do desmatamento. Portanto, consistiria “do próprio interesse pecuniário das estradas de ferro”: 

                                                
89 Ramo da Agronomia que estuda as essências florestais, a formação e a exploração de florestas artificiais, a 
preservação das florestas naturais, a ecologia e as ciências afins. De acordo com a Sociedade Brasileira de 
Silvicultura (SBS), o início da prática no Brasil data do início do século XX, com as culturas de Pinus para 
experiências com madeiras processada e Eucaliptos para lenhas e dormentes. Para maiores detalhes, ver 
<http://www.sbs.org.br> 
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Sobre que a sylvicultura é de per si tão importante fonte de renda, que 
excede em lucros a maioria das culturas agrárias, acrescem as grandes 
vantagens do conhecimento da idade da arvore, do cultivo de grupos 
separados de cada espécie vegetal apropriada a cada uma das necessidades e 
não em mescla como se apresentam nas florestas, isso com enorme 
economia da exploração (ibidem). 
 

A argumentação apresentada por C.de Campos, na verdade, se constituiu numa 

apresentação geral para o tema central do artigo: o projeto do Deputado Domingos 

Mascarenhas, que “vem preencher em boa parte uma das mais sensíveis lacunas da nossa 

legislação e contratos ferroviários” (ibidem). De acordo com esse projeto, apresentado à 

Câmara dos Deputados, em todas as novas concessões de estradas de ferro o Governo deveria 

impor aos concessionários a obrigação de fundar um horto botânico (Art.1°) e daria o 

exemplo, instituindo plantação idêntica nas estradas de ferro da União (Art.3°). O artigo é 

finalizado com elogios, afirmando que, pelo seu caráter prático e eficaz, o Projeto valia por 

um “bom capítulo de Código Florestal”, há tanto desejado (ibidem). As propostas de 

Domingos Mascarenhas se revestem de importância por revelarem a preocupação de conciliar 

a proteção dos remanescentes florestais e o desenvolvimento, na medida em que procurava 

transformar os empreendimentos ferroviários em negócios mais lucrativos.  

No entanto, esse projeto não se concretizou, uma vez que, anos depois, apenas a 

Companhia Paulista de Vias Férreas e Fluviais mantinha o seu horto florestal. Isso pode ser 

constatado no editorial Um Grande Problema Sem Solução, publicado em 05 de junho de 

1924 na Revista Brazil Ferro-Carril:  

 
Já o grande José Bonifácio se preocupava com o problema da devastação das 
nossas matas, calamidade que ele previa como das mais desastrosas para a 
economia do Brasil. Temos feito, como mais recentemente ponderou outro 
grande espírito, Alberto Torres, a ‘saharização’ intensiva do país. E em todo 
o território nacional um único exemplo de previdência é possível apontar em 
matéria de silvicultura: o da Companhia Paulista de Estradas de Ferro que 
produz, com as suas plantações de eucaliptos, todos os dormentes, lenha e 
postes de que precisa, sendo que a necessidade quanto aos últimos aumentou 
depois de iniciada a eletrificação das linhas de que o primeiro trecho, de 
Jundiaí a Campinas, esta funcionando admiravelmente. É um belo exemplo, 
não há duvida, mas é pouco num país da extensão do nosso (REVISTA 
BRAZIL...,1924, Ano XV, v.XXVI, n°349). 
 

A discussão em torno do desmatamento e das estradas de ferro envolvia, assim, 

outras questões – a silvicultura praticada nos hortos botânicos e a eletrificação das linhas 

férreas. A primeira significava um grande avanço num país cujo despreparo, em termos de 

técnicas agrícolas, vinha sendo apontado como a base dos problemas ambientais, como foi 
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visto anteriormente. A segunda questão possibilita algumas considerações no sentido das 

várias abordagens possíveis na relação entre a eletricidade e a defesa florestal, uma vez que se 

a substituição da madeira como combustível parece indicar um caminho rumo a preservação 

dos remanescentes florestais. Porém, o texto acima mostra outro lado da questão, que se 

referia ao aumento da demanda de madeira para a confecção dos postes para transmitir 

eletricidade. 

O artigo inclui trechos de uma conferência na Sociedade de Agricultura90, proferida 

pelo Dr. Americano do Brazil. Entre as citações, destacam-se comparações com os Estados 

Unidos: “Se o país queimasse carvão e lenha nas suas estradas de ferro, nas suas indústrias e 

no consumo doméstico, etc., teria necessidade anualmente de 11 milhões de hectares de sua 

área de matas” (ibid). Ao transportar os dados para o Brasil, o palestrante concluiu que as 

nossas reservas durariam 150 anos, “se permanecermos sempre nas condições dos gastos 

anuais” (ibid). Diante do crescimento das indústrias e das estradas de ferro, Americano do 

Brazil previu um encurtamento desse período. A mensagem implícita no texto se refere ao 

desafio do Brasil para manter suas reservas florestais, fazendo notar que, nos Estados Unidos, 

apesar da existência de “academias florestais, cursos de silvicultura, laboratórios de estudos 

florestais e uma completa policia a velar dia e noite para conservação das matas, a 

organização do serviço de defesa florestal e o replantio ainda não se acham à altura das 

necessidades reais da Nação” (ibid). 

A industrialização foi outro aspecto abordado por Americano do Brazil, ao 

reconhecer que o desenvolvimento das atividades apontadas como necessárias, como a 

siderurgia, são potenciais agravantes do problema, por “avultar entre as fontes de consumo de 

lenha” (ibid). Assim, revela-se a consciência de que à medida que o progresso fosse 

aumentando as matas seriam devastadas “sem que cuidemos de defendê-las, de conservá-las 

pelo replantio” (ibid). O editorial ressaltava que a condição de país tropical torna a 

preservação florestal mais necessária, porque não havendo “a neve que os degelos fundem e 

fazem descer dos montes”, a vegetação se torna indispensável como proteção das nascentes de 

                                                
90 A Sociedade Nacional de Agricultura, fundada no Rio de Janeiro em 1897, tinha a finalidade de congregar 
interessados na prática da agricultura, encorajando-os em suas atividades, ao fomentar estudos e ao difundir 
conhecimentos fundamentais de política, técnicas e divulgação. Desde então, passou a ser ponto de convergência 
de debates para encarar os deságios da agricultura e seu relacionamento com o meio ambiente e a comunidade. 
Para maiores detalhes, ver <http://www.sna.org.br> 
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todos os cursos d’água91: “As nascentes que não contam com essa proteção, expostas ao 

ardente sol que fulge em todas as épocas do ano, vão minguando e desaparecendo” (ibid).  

 
Sem o elemento estabilizador da vegetação oscila-se entre as secas e as 
enchentes igualmente prejudiciais. Porque quanto as grandes precipitações 
são retidas pelas florestas atenuam-se os seus efeitos torrenciais e nocivos e 
a água que a vegetação armazena, evaporando-se aos poucos, garante a 
regularidade do clima e de novas precipitações. Tais verdades são cada vez 
mais correntes. Mas, como o problema permanece sem solução, sobre elas é 
preciso insistir sem descanso (ibid). 
 

No intuito de alertar os leitores, foram citados os casos da crônica falta d’água no 

Rio de Janeiro e das dificuldades de funcionamento da Estrada de Ferro Central do Brasil nas 

estiagens mais prolongadas, uma vez que a água era “indispensável ao movimento dos trens” 

– segundo o editorial, a área de atuação dessa ferrovia está localizada “entre as zonas mais 

cruelmente devastadas” (ibid).  

Dessa forma, é compreensível que essa região tenha sido prioritária para o Serviço 

Florestal, que, em 1926, criou o Horto Florestal de Rezende “destinado a ser grande fator de 

reflorestamento no Rio de Janeiro e nos terrenos à margem da Estrada de Ferro Central do 

Brasil” (REVISTA BRAZIL..., 1926, n°470). No mesmo ano em que o Serviço Florestal 

iniciava suas atividades, com tentativas de reflorestar áreas devastadas pelo sistema 

ferroviário no Estado do Rio de Janeiro, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro começava 

a exploração industrial de suas florestas. Para tanto, em primeiro de outubro de 1926, a 

Diretoria convocou uma assembléia geral extraordinária para reformar o art.2° dos seus 

estatutos, à qual apresentou a seguinte exposição justificativa:  

 
Aproximando-se a época em que a exploração das nossas plantações de 
eucaliptos já em avançado desenvolvimento agrícola, deverá entrar em sua 
fase industrial, é tempo de tomar a companhia algumas deliberações que as 
circunstancias estão a reclamar, no interesse de poder tirar todos os 
proventos de que é susceptível, em suas múltiplas possibilidades, a riqueza 
florestal que vem ela formando ao lado do seu patrimônio ferroviário 
(REVISTA BRAZIL..., 1926, n°470, p.763). 
 

Naquela ocasião a Companhia Paulista havia adquirido oito propriedades agrícolas à 

beira de seu tronco ferroviário, nas quais mantinha, há mais de 20 anos, “vasta cultura 

florestal” composta de plantações de eucaliptos totalizado 9.300.000 essências (ibid). 

                                                
91 Segundo a Teoria da Dissecação, o desmatamento nas cabeceiras dos rios levavam ao esgotamento dos cursos 
d’água, o que causava a seca, a elevação das temperaturas e as crises de suprimento de água e o agravamento das 
condições de saúde da população (BARRETO FILHO, 2004, p. 56). 
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Asseguradas com sucesso as necessidades internas, chegara o momento de explorar 

comercialmente o volume excedente da produção. Em sua exposição sobre o motivo dos 

investimentos nos hortos florestais, a Diretoria não relacionava as atividades ferroviárias ao 

desmatamento, apenas previa o esgotamento das reservas naturais de madeira na sua região de 

atuação e reconhecia a “escassez progressiva dos dois materiais de maior consumo de suas 

vias férreas, a lenha e o dormente” (ibid). Àquela altura, a Companhia já havia realizado 

experiências e confirmado os bons resultados obtidos com “a madeira do eucalipto, 

especialmente das espécies cultivadas em seus hortos, tanto aplicada em dormentes e postes, 

como utilizada para combustível” (ibid). Vale salientar que a Companhia ainda mantinha uma 

oficina mecânica, responsável pelos reparos e também pela fabricação do “material rodante”, 

além de uma tipografia para impressão de bilhetes de passagem, tarifas, etc. 

Segundo Andrade Franco e José Augusto Drummond (2009, p.32), esse esforço de 

reflorestamento foi o maior registrado no Brasil até então. A coordenação dessa iniciativa 

ficou a cargo de Edmundo Navarro de Andrade, que se tornou uma autoridade no 

reflorestamento com espécies exóticas, eucaliptos e pinheiros. Esse Agrônomo, formado na 

Universidade de Coimbra, orientou o plantio de milhões de pés de eucalipto, inclusive 

distribuindo mudas a particulares que seguiram seu exemplo e instruções. Os hortos mantidos 

pela Companhia estavam geralmente localizados nas imediações dos leitos ferroviários: “No 

horto de Rio Claro, ele mantinha um arboretum com mais de cem espécies de eucaliptos, 

talvez a coleção mais completa do mundo, à época” (FRANCO; DRUMMOND, 2009, p.32).  

Ao implantar esses hortos e incrementar a “cultura florestal” a Companhia Paulista 

de Estradas de Ferro apostou na perspectiva do uso desses produtos para fins comerciais. 

Como previsto, a produção de eucaliptos extrapolou as necessidades internas e a Diretoria, 

por meio de artigo veiculado na Brazil Ferro-Carril (1926, n°470), propõe um melhor 

aproveitamento da “produção florestal” disponível e com ampla aplicação no mercado 

(construção civil, lenha, postes, dormentes, etc.), uma vez que as plantações estavam prestes a 

atingir a idade de corte – 25 anos. Para tanto, se fez necessário submeter à aprovação dos 

acionistas modificações nos estatutos da Companhia, que possibilitassem uma maior 

exploração desse produto e uma larga margem lucros, “especialmente favorecida pela 

progressiva escassez da madeira no Estado de São Paulo, em que atualmente só existem matas 

nas zonas mais remotas do interior” (ibid). Assim, a Companhia passou a lucrar com a 

produção de um bem valioso, cuja raridade advinha da devastação florestal promovida em 

grande medida pelas atividades ferroviárias. Ou seja, o capital da empresa foi ampliado com a 
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oferta de um recurso natural que ela própria contribuiu para extinguir. Porém, a principal 

proposta para a aplicação da produção de eucaliptos convergiu para a criação de uma Fábrica 

de Papéis para Impressão:  

 
Eis uma indústria que caminha a ocupar um dos primeiros lugares na galeria 
mundial do trabalho, em vista do vertiginoso crescendo em que vai por toda 
a parte o consumo do papel de jornal [...] são muito poucas as madeiras que 
se prestam vantajosamente a indústria em questão, e como elas vão rareando 
nos países que fabricam o papel para impressão, é com fundadas apreensões 
que os respectivos centros industriais prevêem uma próxima crise da 
preciosa matéria prima (REVISTA BRAZIL..., 1926, n°470, p.764). 
 

A administração da Companhia Paulista comunicou que submeteu à verificação 

algumas das espécies de eucalipto cultivadas em seus hortos, para analisar sua aplicação na 

fabricação de papel. Para esse fim, realizou-se rigorosas experiências nos Estados Unidos, 

com a assistência do chefe do serviço florestal da Companhia, Dr. Navarro de Andrade. 

Segundo o comunicado da Diretoria, os resultados foram perfeitamente satisfatórios e 

definiram como inteiramente viável e altamente lucrativa a fabricação de papel com madeira 

de eucalipto, “recomendando à companhia que não hesite em por em execução a sua 

iniciativa” (ibid) e complementa: 

Dada a fortuna florestal que possui a Companhia e uma vez comprovada a 
perfeita aplicação do eucalipto para produzir o papel destinado às mais nobre 
serventias que pode ter o artigo, entende a diretoria não restar duvida de que 
é esse um cometimento industrial que, de qualquer modo que seja, não deve 
deixar de ser promovido pela Companhia Paulista. Nada, com efeito, 
justificaria deixar a nossa grande empresa um dos mais fortes propulsores do 
dinamismo econômico do estado de São Paulo, de aproveitar o feliz ensejo 
que se lhe oferece, não só para fazer uma lucrativa aplicação de capital, 
como para prestar relevante contribuição à riqueza nacional (REVISTA 
BRAZIL..., 1926, n°470 p.764). 
 

Considera-se a iniciativa da Companhia Paulista, sob a coordenação de Edmundo 

Navarro, a primeira experiência em silvicultura no país e foi, nesse sentido, fundamental por 

possibilitar uma nova relação entre a sociedade e a natureza, ao ensejar mudanças no processo 

de extração de madeiras e na comercialização dos produtos da floresta. Ao desenvolver 

plantações com o objetivo específico de atender a esse mercado, habituado a patrocinar a 

devastação das reservas florestais, a silvicultura contribuiu decisivamente para a defesa 

florestal no Brasil. Não por acaso, atualmente o Estado de São Paulo é o segundo em 
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quantidade de florestas plantadas92 e encontra-se entre os maiores produtores de celulose, 

papel e outros produtos de reflorestamento.93 

Ao contrário da Companhia Paulista, a Estrada de Ferro Central do Brasil, sediada 

no Rio de Janeiro, não compartilhou dos esforços no setor da silvicultura. Muito pelo 

contrário, como indica o editorial intitulado O Problema Florestal no Relatório da Central 

(REVISTA BRAZIL..., 1929, Ano 20, v.37, n°638), publicado em 19 de dezembro de 1929. 

O texto se refere ao Relatório do Dr. Romero Zander, Diretor da Estrada de Ferro Central do 

Brasil ou simplesmente “Central”. No documento, Zander negava “a oportunidade da 

dispersão da atividade da indústria ferroviária por outros campos que não exclusivamente o 

transporte”, de modo que “não vê conveniência no trabalho de reflorestamento marginal, 

promovido pela própria estrada” (ibid). Ao principio, não fica claro se esse reflorestamento 

marginal estava em curso, tendo em vista que era um dos objetivos do Serviço Florestal, em 

atuação no Rio de Janeiro desde 1926. Porém, ao final do artigo é esclarecido que no seu 

relatório o Dr. Zander se insurge contra a legislação fiscal “que pesa sobre a indústria de 

exploração de lenha” (ibid). Tal afirmação leva a supor que, não estando a Companhia 

preparada para prover o seu próprio combustível, defendia como solução de curto prazo uma 

menor tarifação para a lenha extraída das florestas, rejeitando investir em silvicultura.  

Causa estranhamento os elogios atribuídos a essa proposta, uma vez que a Revista 

Brazil Ferro-Carril vinha apoiando com vigor a defesa florestal. É bem verdade que o editorial 

procurava discutir os dois lados da questão, mas se torna tendencioso ao ressaltar que o 

conteúdo do Relatório da Central tinha o apoio de engenharia nacional, como Paulo de 

Frontin e de Lauro Müller, e ao declarar que “estas revelações do excelente relatório do Sr. 

Romero Zander” levavam a “considerar com cautelosa ponderação o célebre problema 

florestal do Brasil” (ibid). 

Dessa forma, ao apoiar a reivindicação de menores tarifas para o comercio de lenha, 

a Revista Brazil Ferro-Carril contribuía para defender o desmatamento, pois o editorial 

                                                
92 De acordo com o Mapa de Celulose, Papel e Produtos Florestais do Brasil, em 2010 a Bahia possuia 527 
florestas plantadas, logo seguida por São Paulo com 420. Paraná (269), Minas Gerais (222), Rio Grande do Sul 
(206), Espírito Santo (171), Santa Catarina (169), Mato Grasso do Sul (155) e Pernambuco (143) completam a 
sequência, sendo que os demais estados apresentam resultados abaixo de setenta unidades (Associação Brasileira 
de Celulose e Papel – BRACELPA <www.bracelpa.org.br>). 
93 A exploração de florestas plantadas também gera passivos ambientais, porque o corte de árvores é responsável 
pela emissão de Gás Carbônico (CO2), um dos gases responsáveis pelo aquecimento global. Porém, segundo 
especialistas, hoje no Brasil as florestas plantadas sequestram 64 milhões de toneladas de CO2, gerando assim 
um superávit uma vez que as derrubadas emitem “apenas” 21 milhões de toneladas. Para maiores detalhes, ver o 
site da ABIGRAF: <http://painelflorestal.com.br> 
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alegava que “não encontrando comercio fácil e desembaraçado, a lenha é queimada 

inutilmente no pé, pelo trabalho das roças que pelo interior se faz de um modo destruidor” 

(ibid), ou seja, melhor usá-la para alimentar as locomotivas da Central. Na atualidade – diante 

da extensão das estruturas urbanas e da quase infinita rede de cidades que se entrelaça ao 

redor do planeta – a dependência do transporte de massa tornou os combustíveis uma 

necessidade primordial. Porém, na época, as ferrovias – que junto às embarcações eram os 

meios de transporte que consumiam a lenha como combustível – enfrentavam sérias 

dificuldades para se fazerem necessárias: 

 
A nossa expansão ferroviária, já pelo seu esquema de penetração, já pela 
orientação de avanço, que leva, atreves de territórios onde ainda não se 
produz e pouco povoados, tem sido de um caráter eminentemente escoteiro 
[...] é forçada a levar, com seus trilhos, gente e atividade para as zonas que 
conquista, entrosando com o problema ferroviário o problema da 
colonização, a fim de antecipar e fomentar a produção de carga 
compensadora, das distancias que as suas locomotivas vão vencendo (ibid). 
 

Essa descrição corresponde com maior propriedade ao cenário encontrado na região 

fluminense, onde a decadência das lavouras de café em nada as assemelhava àquelas 

encontradas no próspero interior paulista. Além disso, a Central havia encampado estradas de 

ferro falidas e deficitárias do Governo Federal, de forma que, muitas vezes, os lucros 

auferidos nas linhas principais eram consumidos pelos ramais deficitários (CHRISTOFFER, 

2008).  Não é de estranhar que o Diretor dessa Companhia estivesse empenhado em defender 

a possibilidade de obter melhores receitas ou, ao menos, impedir o aumento das despesas 

devido a taxação do combustível, no caso a lenha. Vale salientar que naquele final de 1929, ao 

crepúsculo da Velha República, a situação econômica não se encontrava nada confortável; 

logo a crise mundial se complicaria e a Grande Depressão se imporia ao Brasil, afetando os 

interesses do negócio cafeeiro. Certamente, era uma boa ocasião para protestar contra a carga 

tributária e a Revista Brazil Ferro-Carril vinha em defesa da Central: 

 

Nós temos sofrido não pouco dos nossos excessos de legislação 
demasiadamente monolateral, com tendências coercitivas, sem exagero. É 
esse caráter que apresenta a legislação fiscal que pesa sobre a indústria de 
exploração da lenha que se apresenta, menos do que sensatamente regulada, 
mas coberta por uma espécie de tabu tributário proibitivo. A derrubada em 
si, não é uma mal, mas uma necessidade, para a expansão das lavouras. 
Dificultando o comercio da lenha, nós não conseguimos suprimir o 
desmatamento que se faz largamente, sem a menor possibilidade de uma 
fiscalização eficiente. A nossa legislação fiscal inibitória apenas agrava o 
mal. Pois com uma taxação excessiva, impede muitas vezes que ao menos se 
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tire um proveito do prejuízo da derrubada (REVISTA BRAZIL..., 1926, 
n°470 p.764). 

 

Essa postura ressalta a magnitude da iniciativa da Companhia Paulista em relação ao 

reflorestamento, o que pode ser visto como um indício da vocação do Estado de São Paulo 

para a silvicultura. Pode-se também deduzir que a difusão dessas práticas, pela citada 

Companhia, tenha influência nos atuais resultados apresentados pelo setor de produção 

florestal paulista. É inegável a diferença entre os Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro 

quanto ao reflorestamento, uma vez que, enquanto o primeiro se destaca em termos de 

fomento florestal, produção e reciclagem, até o ano de 2010 o segundo só contava com três 

(03) florestas plantadas – resultado apenas superior ao resultado apresentado pelo Estado do 

Piauí, que conta com somente uma (01) floresta dessa categoria94. 

 

Mas voltemos ao caso do reflorestamento, em torno do qual o ilustre diretor 
da Central produz argumentos e junta depoimentos que nos fazem pensar 
que talvez haja um prejudicial exagero no modo pelo qual estamos 
encarando o problema. Salvo em casos excepcionais, como o dos pinheirais, 
as nossas florestas não têm homogeneidade e, conforme dados autorizados, 
que o ilustre técnico refere, são de uma grande pobreza relativa de essências 
aproveitáveis industrialmente [...] o nosso país está coberto de florestas que, 
em grande parte, não dão mais de 5% [de madeira útil], de modo que os 95% 
restantes só podem ser utilizados como combustível. Em face desta situação, 
continuamos a importar carvão de pedra caríssimo, porque, quando esses 
95% nos aparecem como combustível, logo os esmagamos sob os impostos 
(REVISTA BRAZIL..., 1926, n°470 p.764). 

 

O pouco valor comercial atribuído às florestas brasileiras se tornou uma justificativa 

recorrente para o desmatamento, pelo fato de que não eram homogêneas como aquelas 

existentes no hemisfério norte ou no sul do Brasil, no caso das formações de Araucaria 

angustifólia (pinheiro-do-paraná). Desconhecia-se por completo o valor da biodiversidade e 

os benefícios diretos ou indiretos desempenhados pela floresta “em pé”, os chamados serviços 

ambientais ou ecossistêmicos95. Os avanços da questão florestal no Brasil têm ocorrido muito 

lentamente, exemplo disso é que tais conceitos continuavam vigentes em meados do século 

                                                
94 Dados da Associação Brasileira de Celulose e Papel – BRACELPA (<http://www.bracelpa.org.br>, acesso em: 
7 jan. 2012). 
95 São serviços ou benefícios, diretos e indiretos, fornecidos pelas florestas: 1) Reguladores – processos vitais 
como a proteção dos rios, a regulação do clima e das chuvas e o armazenamento de Carbono da atmosfera; 2) De 
Provisão – alimentos e matéria-prima para a indústria, incluindo a farmacêutica – frutos, óleos, madeiras, fibras; 
3) De Suporte – benefícios indiretos para as pessoas, como a formação dos solos e o crescimento das plantas; 4) 
Culturais – turismo, esportes, lazer e bens imateriais – fornecidos pela nossa ligação com a floresta: recreativos, 
estéticos e espirituais. (<http://www.planetasustentavel.com.br>. Acesso em: 23 nov. 2011) 
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XX, quando a falta de homogeneidade das florestas brasileiras ainda era vista como uma 

desvantagem: 

 
Em 1950, na elaboração de um pioneiro e volumoso ensaio sobre o direito 
florestal brasileiro, Osny Duarte Pereira, um juiz de direito do então Distrito 
Federal, situado no Rio de Janeiro, admitia implicitamente que, segundo a 
visão da época, as florestas brasileiras, muito heterogêneas, eram de valor 
reduzido, diante da variedade de espécies, ainda que ele próprio 
reconhecesse seu valor ecológico indireto. Segundo ele a comissão técnica 
que havia elaborado o anteprojeto do Código Florestal se manifestara assim 
sobre a biodiversidade, que hoje entendemos como uma riqueza: “O Brasil, 
talvez o país que possui a maior área florestada, é pobre em florestas 
homogêneas que permitem a exploração industrial em grande escala com 
vantagem, pois a mão-de-obra nas heterogêneas é muito dispendiosa, 
encarecendo o custo da produção”. Esta comissão diria ainda que estas 
seriam “razões que aconselham a defesa da homogeneidade nas florestas 
onde ela existe e a transformação das heterogêneas em homogêneas” 
(PEREIRA, 1950 apud SIQUEIRA, 2009). 
  

Essa é uma questão de difícil compreensão na contemporaneidade, no entanto a falta 

de homogeneidade das florestas foi aceita e defendida ao ponto de se constituir num dos 

princípios contidos no primeiro Código Florestal brasileiro, promulgado em 1934. A 

heterogeneidade foi justificativa para a devastação de grandes áreas florestadas, como aponta 

o Relatório da Central (de 1929), enquanto que o uso da lenha para combustível – que parece 

ter sido uma das grandes motivações para o desmatamento – foi relatada como mera 

consequência, uma vez que à madeira “inútil” só restaria virar vapor. Queimar madeira, na 

verdade, era uma tarefa corriqueira; se no ambiente doméstico o fogo era a energia que 

possibilitava tarefas simples como iluminar e cozinhar, no campo era instrumento de trabalho, 

utilizado para cauterizar o solo e produzir as cinzas que o neutralizaria. Além de Euclides da 

Cunha, citado anteriormente, outras vozes se insurgiam contra os tradicionais meios utilizados 

para cultivar a terra, principalmente no que se refere às queimadas, especialmente desastrosas. 

Esse foi o caso do escritor Monteiro Lobato no Conto Velha Praga, publicado inicialmente 

n’O Estado de São Paulo (1914) e posteriormente integrante do livro Urupês (1916): 

 
Andam todos em nossa terra por tal forma estonteados com as proezas 
infernais dos belacíssimos “vons” alemães, que não sobram olhos para 
enxergar males caseiros. Venha, pois, uma voz do sertão dizer às gentes da 
cidade que se lá fora o fogo da guerra lavra implacável, fogo não menos 
destruidor devasta nossas matas, com furor não menos germânico. Em 
agosto, por força do excessivo prolongamento do inverno, “von Fogo” 
lambeu montes e vales, sem um momento de tréguas, durante o mês inteiro. 
[...] A serra da Mantiqueira ardeu como ardem aldeias na Europa, e é hoje 
um cinzeiro imenso, entremeado aqui e acolá, de manchas de verdura – as 
restingas úmidas, as grotas frias, as nesgas salvas a tempo pela cautela dos 
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aceiros. Tudo mais é crepe negro. [...] As velhas camadas de humus 
destruídas; os sais preciosos que, breve, as enxurradas deitarão fora, rio 
abaixo, via oceano; o rejuvenescimento florestal do solo paralizado e 
retrogradado; a destruição das aves silvestres e o possível advento de pragas 
insetiformes; a alteração para piora do clima com a agravação crescente das 
secas; os vedos e aramados perdidos; o gado morto ou depreciado pela falta 
de pastos; as cento e uma particularidades que dizem respeito a esta ou 
aquela zona e, dentro delas, a esta ou aquela “situação” agrícola. Isto, bem 
somado, daria algarismos de apavorar; infelizmente no Brasil subtrai-se; 
somar ninguém soma... (LOBATO, 1914). 
 

Monteiro Lobato defendia o que Henyo Trindade Barretto Filho (2004) chamou de 

Mentalidade Reflorestadora, que seria a necessidade do ensino da silvicultura e da 

arboricultura como complemento ao ensino profissional agrícola. Segundo o autor, tal 

mentalidade resultava de uma preocupação pedagógica e formativa que propunha o ensino 

dessas matérias tanto em nível superior quanto nas escolas primárias.  

 
Considerando o padrão energético em que o país se assentava, a urbanização 
crescente e a expansão das comunicações – em especial, a ampliação da rede 
de telégrafos e da malha ferroviária que acompanhou o avanço da 
monocultura cafeeira –, a questão dos estoques madeireiros assumiu grande 
importância. O desmatamento e a conservação das matas foram 
gradativamente se configurando num problema, em meio aos debates nas 
associações e sociedades científicas e culturais características do 
“associativismo cultural voluntário”, que marcou a organização do trabalho 
intelectual no Brasil monárquico (BARRETO FILHO, 2004, p.55-56). 
 

Há muito que se recomendava o ensino da agricultura, além das suas especializações 

– silvicultura, arboricultura, etc. – como solução para preservar as matas remanescentes no 

Brasil. Diante do que foi exposto, pode-se considerar que a silvicultura, de fato, foi 

importante para defesa florestal. Porém, é possível supor que a experiência pioneira 

desenvolvida pela Companhia Paulista só se tornou possível por uma conjunção de fatores. 

Na verdade, um ciclo iniciado com o encarecimento da lenha, favorecido pela expansão dos 

cafezais no Estado de São Paulo, que patrocinaram a ampliação do sistema de transporte 

ferroviário que, por sua vez, possibilitou a instalação de plantações em regiões remotas ainda 

florestadas. Assim, tornou-se rara a madeira usada como combustível, em substituição ao 

carvão mineral importado a altos custos. 
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5.2. Da Hulha Branca às Hidrelétricas 

No dia 18 de novembro de 1916, o engenheiro Paulo de Frontin encerrou a série de 

conferências organizada naquele ano pelo Diretório Acadêmico da Escola Politécnica do Rio 

de Janeiro. O conteúdo da palestra, intitulada A Hulha Branca no Brasil – publicado na 

Revista Brazil Ferro-Carril e no Jornal do Commercio (CACHAPUZ, 2001, p.126) – tinha 

como objetivo “apresentar, em sintético resumo, o que constitui a Hulha Branca96 e o que o 

Brasil possui a respeito desta riqueza” (REVISTA BRAZIL..., 1916, n°131). Frontin iniciou 

sua palestra explicando que Hulha Branca é uma “denominação original e pitoresca” para a 

energia hidráulica, assim chamada em referência aos cursos de água que nascem nos Alpes97. 

O professor e, naquela ocasião, Diretor da Escola Politécnica, esclareceu em seguida que essa 

definição não corresponde ao significado técnico do termo, uma vez que se assim fosse, no 

Brasil não existiria Hulha Branca: 

 
A Aristide Bergès98 devemos a criação da expressão Hulha Branca com o 
seu sentido técnico e que indica a energia que se dissipa nos cursos d’água e 
que pelo engenheiro é transformada em trabalho industrial útil (REVISTA 
BRAZIL..., 1916, n°131, p.960). 

                                                
96 A denominação é atribuída por Frontin a um certo Cavour. Esse dado foi confirmado por C.Xavier Cordeiro 
em artigo intitulado “A Hulha Branca”, publicado em Lisboa, na Gazeta dos Caminhos de Ferro (Cordeiro, 
1903, p.279-280). Os autores, possivelmente, se referem ao Conde de Cavour, Camillo Benso – político italiano 
que teve papel importante na unificação daquele país. Embora não confirmado, alguns indícios podem indicá-lo 
como o provável criador do termo, uma vez que além de Engenheiro Militar era natural de Turin (1810), capital 
do Piemonte, região dos Alpes italianos (<http://www.vidaslusofonas.pt>). 
97 O termo em francês “Houille Blanche” deriva de “Houille” (Carvão de Pedra) e pode ser traduzido para o 
português como “Carvão Branco”. Segundo o Atlas de Energia Elétrica do Brasil (ANEEL, 2009, p.132), a 
Hulha é um carvão mineral de alta qualidade (ou poder calorífico), com alto teor de carbono e subdividido nos 
tipos betuminoso e antrácito. Ainda segundo o referido Atlas, o carvão mineral de origem fóssil foi uma das 
primeiras fontes de energia utilizada em larga escala; um dos pilares da primeira Revolução Industrial e, a partir 
do final do século XIX, utilizado na produção de energia elétrica. De acordo com o Dicionário Online de 
Português, as cores branca, azul, incolor, dourada e vermelha, atribuídas à hulha, são designações do potencial 
de energia representado, respectivamente, por quedas d’água, marés, vento, sol e o calor das camadas profundas 
da terra (<http://www.dicio.com.br/hulha>). 
98 Laurent Arnaud Aristide Marcelin Bergès, o pai do "carvão branco", nasceu na França (1833) em uma família 
de papeleiros de Ariège, perto de Saint-Lizier. Licenciou-se em química (1852) na Ecole Centrale des Arts et 
Manufactures, em Paris e cuidou dos negócios da família até se desentender com o pai e criar sua própria fábrica 
de papel, em 1864. Os Alpes seduziram Aristide por sua riqueza em madeiras e, especialmente, pelo poder de 
seus rios. Assim, ele se instalou em Lancey, perto de Villard-Bonnot, determinado a criar uma papelaria 
moderna. Desenvolveu máquinas para fabricar papel utilizando o princípio da energia hidráulica e, para fazê-las 
funcionar, construiu uma barragem nas montanhas para acumulação de água. Utilizou uma queda de 200 metros 
de altura para fazer funcionar pela primeira vez uma turbina pela força da água. A expressão houille blanche foi 
popularizada em 1878, depois que Aristide Berges exibiu suas experiências na Exposição Universal de Paris, em 
1889. Ele foi vereador de Grenoble (1878-1884), prefeito de Villard-Bonnot (1896-1902) e criou várias 
empresas de eletricidade. Para maiores detalher, ver <http://www.jacobins.mairie-touluse.fr>. Hoje, na casa do 
engenheiro-inventor, localizada no coração dos Alpes, está instalado o Musée de la Houille Blanche, que resume 
todas as esperanças da energia elétrica como fonte de progresso e modernidade, no alvorecer do século XX  
(<http://www.musee-houille-blanche.fr>). 
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É notável a clareza com que o orador define a missão atribuída ao engenheiro. A esse 

profissional, especificamente, estava destinada a tarefa de “disciplinar” a natureza, lapidar 

uma força natural e convertê-la em algo útil para o progresso da humanidade – no caso a 

energia, hidráulica e elétrica. De fato, a engenharia teve papel fundamental no processo de 

desenvolvimento e experimentação das técnicas que possibilitaram o uso da eletricidade, e o 

consequente resultado emblemático da segunda Revolução Industrial, ocorrida no final do 

século XIX. Na visão de Frontin, “a eletricidade conseguiu assim mobilizar a energia 

hidráulica, transportando-a ora em massa, ora subdividindo-a com maravilhosa docilidade e 

distribuir a distancia – força e luz” (idib, p.961). 

Segundo Michael Mosley e John Lynch (2011), a história da geração de energia 

começou pelos recursos naturais mais óbvios no mundo que nos cerca – a água e o vento. 

Nesse sentido, o uso das rodas hidráulicas, das barragens e dos aquedutos remonta à 

antiguidade: “Era um mundo movido pela água, surgido da engenhosidade de mecânicos e 

engenheiros ao longo de três mil anos de tentativa e erro” (ibid, p.146). Por sua vez, os 

moinhos de vento que tornaram a Holanda no que hoje se considera a primeira economia 

moderna do mundo, surgiram na Pérsia nos séculos IX e X e se espalharam pela Europa: 

 
No século XVII, os holandeses gozavam do mais alto padrão de vida no 
mundo conhecido. A base de sua revolução econômica era o aproveitamento 
sistemático da energia do ar. Enquanto o vapor começava a transformar a 
sociedade britânica, na outra margem do Mar do Norte, a indústria e o 
comercio holandeses eram alimentados por mais de dez mil moinhos 
(MOSLEY; LYNCH, 2011, p.179). 
 

Embora salientem o papel da ciência nos inventos que ajudaram a criar o mundo 

moderno, os autores alertam que a busca de novas fontes energéticas não foi conduzida por 

teóricos e sim, quase sempre, orquestrada “por homens práticos que esperavam obter algum 

proveito: inventores, industriais e investidores descobriram como explorar a energia, e 

sonhavam com riqueza e poder ilimitados” (ibid, p.145). Nessa categoria se insere Aristides 

Bergès – a quem Frontin chama de “padrinho da hulha branca” –, que utilizou com sucesso as 

quedas d’água da região de Grenoble, na França, para produzir energia para a sua fábrica de 

papel, aperfeiçoando a Turbina Fourneyron99. Segundo Frontin:  

 

                                                
99 A Water Turbine Fourneyron, ou Turbina Hidráulica, foi inventada pelo engenheiro francês Benoît 
Fourneyron em 1834, utilizando o princípio das antigas rodas d’água. 
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Bergès transformou energia hidráulica em energia elétrica e transmitindo 
esta à distancia, a empregou no tríplice objetivo: potencia, luz e tração; 
potencia para a fábrica de papel de Lancey, luz para a iluminação do vale de 
Grisivaudan, tração na linha férrea de Grenoble a Chapateillan (REVISTA 
BRAZIL..., 1916, n°131, p.960). 
 

O trabalho pioneiro de Bergès integra uma série de outras experiências, 

desenvolvidas ao longo do século XIX, que possibilitaram a produção, a transmissão e o 

consumo da energia elétrica em escala industrial. Mosley e Lynch (2011, p.150) se referem a 

esse contexto histórico como um “período em que o mundo energético se transformaria pela 

ação de gente disposta a pôr a mão na massa e lutar por cada centavo que fosse possível 

ganhar”. Um dos responsáveis pelos avanços no uso da eletricidade foi Thomas Alva 

Edison100, o inventor autodidata da lâmpada elétrica, do fonógrafo, do microfone e do projetor 

de cinema. Foi exatamente esse último invento que possibilitou a Frontin lançar mão da 

tecnologia moderna, e certamente pouco usual, para eficazmente ilustrar a sua conferência na 

Escola Politécnica, naquele dia 18 de novembro de 1916: 

 

Indicado sucintamente em que consiste a Hulha Branca, vamos apresentá-la 
ao ilustre auditório por meio de um film cinematographico e, em seguida, 
mostrar, por meio de projecções luminosas, o retrato do seu padrinho 
Aristides Bergès e a instalação hydro-electrica inicial de Lancey, por ele 
criada (REVISTA BRAZIL..., 1916, n°131, p.962. grifos nossos). 

 

Mesmo que a instalação construída, em 1896, junto à Niagara Falls, nos Estados 

Unidos, seja considerada a primeira usina hidrelétrica do mundo (ANEEL, 2009, p.53), 

                                                
100 No final dos anos 1870, o uso da eletricidade para iluminação não era mais novidade. Já se conhecia a 
lâmpada de arco, que iluminava ao lançar em curva uma corrente entre duas hastes eletrificadas. Mas a luz era 
ofuscante, durava pouco e produzia tremendo calor. Na época, as casas ainda eram iluminadas pela chama das 
velas, embora nas maiores cidades os lampiões de gás fossem amplamente usados nas ruas, teatros e grandes 
escritórios, mas, além de caro, o gás cheirava mal e não havia para ele um sistema geral de distribuição. Thomas 
Alva Edison tinha na cabeça a ideia de conseguir uma luz suave como a do gás sem suas desvantagens. O 
resultado, a lâmpada elétrica, foi a invenção que lhe daria mais problemas e trabalho. Durante mais de um ano, 
ele e seus assistentes faziam e testavam filamentos de todos os materiais possíveis e imagináveis. De experiência 
em experiência, chegaram ao fio de algodão carbonizado. Foi, literalmente, uma idéia luminosa. Acesa a 21 de 
outubro de 1879, a lâmpada brilhou 45 horas seguidas. Edison passou a ser chamado de mágico e de gênio. 
Tornara-se provavelmente o homem mais admirado do mundo. Mas, a lâmpada era só meio caminho andado, se 
tanto. Era preciso criar, peça por peça, um sistema de geração e distribuição de eletricidade acessível a toda a 
população. A tarefa rendeu ao inventor nada menos de 360 patentes que o ajudariam a tornar-se milionário. Uma 
das últimas invenções de Edison a marcar profundamente a civilização moderna foi o projetor de cinema, que ele 
chamava de cinetoscópio e estava para a imagem como o fonógrafo para o som. Patenteado em 1891, o aparelho 
era uma caixa de madeira dentro da qual havia uma lâmpada e um rolo de filme de fotografias com uma 
seqüência de imagens. Por um orifício na caixa via-se a grande ilusão: acionado por uma manivela, o filme 
rodava, dando a impressão de movimento. Consagrado como "o mais útil cidadão americano", Edison viveu 
intensamente até o fim. Morreu em 1931, aos 84 anos. No dia de seu enterro, todas as luzes dos Estados Unidos 
foram apagadas durante um minuto (THOMAS, 1988, <http://www.super.abril.com.br>). 
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Grenoble se tornou indiscutível referência para os estudos de eletricidade. Lá estudou, entre 

1914 a 1919, o Engenheiro Octavio Marcondes Ferraz – Presidente da Eletrobrás no período 

de 1964 a 1967, membro da primeira diretoria da Companhia Hidroelétrica do São Francisco 

(CHESF) e Diretor Técnico responsável pela construção da Hidrelétrica de Paulo Afonso, a 

maior obra da engenharia nacional até então executada (1948 a 1955) no Brasil. Com relação 

ao ensino no Instituto de Engenharia Eletrotécnica de Grenoble, Ferraz se referiu ao curso de 

engenheiro papeleiro – apontado como uma especificidade francesa. É possível supor que a 

existência de uma instituição de ensino dedicada a essa especialidade e sediada em Grenoble 

não seja um mero acaso, mas uma herança das técnicas de fabricação de papéis desenvolvida 

por Aristides Bergès. 

 
No meu tempo havia apenas duas cadeiras: a de engenheiro eletricista e a de 
engenheiro papeleiro, que era o homem que estudava toda a química da 
celulose e as máquinas de fazer papel. Talvez a França fosse o único país do 
mundo a formar engenheiros nessa especialidade (DIAS, 1993, p.24)101. 
 

A região também foi palco de eventos sobre a eletricidade, como o I Congresso da 

Hulha Branca, realizado em setembro de 1902, no qual estiveram presentes os engenheiros 

brasileiros Paulo de Frontin e Lauro Bitencourt. A convocação feita pelo Sindicato das Forças 

Hidráulicas de Grenoble se originou das “primeiras dificuldades com que teve de lutar a 

Hulha Branca” (REVISTA BRAZIL..., 1916, n°131, p.961), quais sejam: as avultadas e 

imprevistas despesas de instalação, as irregularidades na descarga dos cursos d’água captados 

e a insuficiência de mercados consumidores. 

Anos mais tarde, a Revista Brazil Ferro-Carril de 30 de julho de 1925, publicava um 

editorial intitulado As Aplicações da Hulha Branca: mais uma grande usina em São Paulo?  

(REVISTA BRAZIL..., 1925, n°409), no qual era anunciada a inauguração de uma recente 

Exposição Internacional de Hulha Branca, também na cidade de Grenoble. Segundo a Revista, 

o certame foi o primeiro no gênero a anexar uma Exposição de Turismo, a qual despertou o 

interesse para a riqueza da região do Dauphine “[...] pela razoável consideração de que, além 

do seu valor industrial, as quedas d’água constituem elementos máximos de beleza natural” 

(ibid).  

                                                
101 Depoimento prestado pelo ex-Ministro da Viação e Obras Públicas (1955), Octavio Marcondes Ferraz, aos 
pesquisadores do Setor de História Oral do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do 
Brasil – CPDOC –, da Fundação Getúlio Vargas, como parte do projeto "Memória do Setor de Energia Elétrica: 
Fase Pré-Operacional da Eletrobrás (1953 a 1962)", desenvolvido sob a coordenação geral do Centro da 
Memória da Eletricidade no Brasil, com o apoio financeiro da Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP 
(DIAS, 1993, p.9). 
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A beleza cênica das quedas d’água foi o primeiro aspecto ambiental que chamou a 

atenção para os impactos relacionados às instalações hidroelétricas. Como será visto adiante, 

a relação entre e a eletricidade e a preservação ambiental foi intensificada na medida em que 

se ampliou a demanda por essa nova forma de energia e, consequentemente, ampliou-se 

também a capacidade das usinas necessárias para a transformação dessas energias primárias. 

Os reservatórios, construídos para regularizar o nível da água e manter o fluxo da energia 

produzida, comumente modificam a paisagem e por vezes destroem os aspectos cênicos 

preexistentes. Outro aspecto ambiental apontado naquela publicação se refere à arborização. 

Digna da admiração, o editorial da Revista Brazil Ferro-Carril (ibid) apontou a manutenção 

das árvores como uma qualidade da referida Exposição, denotando que, nesse aspecto 

específico, o povo francês demonstrava uma convivência de maior harmonia entre a sociedade 

e a natureza: 

 
Em um amplo terreno, onde foram respeitadas todas as arvores ali existentes, 
como se fez na Exposição de Artes Decorativas, ora aberta em Paris, 
distribuíram-se os vários edifícios que formavam a Exposição. O palácio da 
hulha branca ocupou, naturalmente, uma grande área, tendo sido nele 
instalados os stands mais importantes. A Itália e a Suécia e as colônias 
francesas construíram pavilhões especiais, onde atestam o aproveitamento, 
em grande escala, de suas energias hidráulicas. Vários foram os elementos 
de atração espalhados pela Exposição. Não nos consta, porém, que o Brasil, 
apesar da sua situação privilegiada, no que diz respeito à hulha branca, se 
haja feito representar... (REVISTA BRAZIL..., 1925, n°409). 
 

Passado quase um século da conferência de Paulo de Frontin sobre a Hulha Branca, 

realizada em 1916 na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, o termo parece ter caído em 

desuso. É instigante, portanto, que um artigo publicado em 2007 na Gazeta Mercantil102 tenha 

sido denominado A hulha branca é nossa! (NEIVA, 2007). Escrito pelo o Engenheiro Manoel 

Otoni Neiva, o texto define a postura do então governo como “má vontade oficial” contra o 

setor elétrico brasileiro. O título do artigo procura relacionar a hidroeletricidade – descrita 

como energia limpa, renovável e abundante – e o petróleo. O autor se utiliza do lema “o 

petróleo é nosso” para traçar uma comparação entre as campanhas de criação da Eletrobrás103 

                                                
102 Jornal extinto de São Paulo/SP. 
103 Depoimento prestado pelo ministro Octavio Marcondes Ferraz aos pesquisadores do setor de historia oral do 
centro de pesquisa e documentação de historia contemporânea do Brasil (CPDOC), da fundação Getúlio Vargas: 
“A Eletrobrás foi efetivamente instalada em 1962, no governo João Goulart. A que o senhor atribui o longo 
período de tramitação do projeto no Congresso, desde sua apresentação, no final do governo Vargas. até a 
criação da empresa, em 1961, já no governo Jânio Quadros? Não sei. O fato é que era uma lei muito importante, 
quase tão importante do ponto de vista emocional como a da Petrobrás, e então havia muita oposição dentro do 
Parlamento, porque todo mundo que era contra intervenções estatais foi contra a Eletrobrás. Acredito que isso 
deve ter dificultado o andamento do projeto, porque os governos realmente tiveram dificuldades de fazê-lo 
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e a da Petrobras – “que surgiu de uma grande movimentação política e até mesmo popular”, 

nos anos 1950. Para o autor a hidroeletricidade mereceria investimentos semelhantes àqueles 

concedidos à produção do petróleo, no setor energético brasileiro.  

O artigo foi motivado pela realização de um Leilão de Energia Nova104, realizado 

naquele ano e cujo resultado, segundo o autor, foi “negativo ao meio ambiente” porque só 

compareceram usinas termoelétricas. O engenheiro enfatizou que tal fato foi comentado, com 

profundo pesar, pelo presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) à época, 

Jerson Kelman. Sob a ótica de Otoni Neiva, haveria uma resistência da área ambiental do 

governo brasileiro ao analisar somente os impactos negativos nos projetos dos barramentos 

hidroelétricos. Dessa forma, afirmava que o Brasil seria privado de aproveitar o seu potencial 

hidroelétrico, “do qual só 30% são atualmente explorados”, e questionava:  

 
Onde está a lógica dos ambientalistas? Das autoridades responsáveis pelo 
desenvolvimento sustentável do país? Infelizmente, a EPE105, que deveria ser 
um contraponto do setor produtivo na análise dos projetos energéticos do 
país, se deixa dominar pelos ambientalistas e se submete à sua orientação 
[...] A riqueza gerada na região, a regularização das vazões, o uso múltiplo 
das represas, o beneficio para o lazer e o turismo, o apoio e os investimentos 
em benefício das políticas publicas de saúde, educação, segurança e infra-
estrutura, nada conta (NEIVA, 2007, p.C2). 
 

                                                                                                                                                   
andar. Por que a Eletrobrás não desencadeou uma campanha popular tão grande quanto a Petrobrás? Pelo motivo 
de que a campanha contra as empresas petrolíferas estrangeiras vinha há muitos anos sensibilizando a opinião 
pública. A questão do petróleo tomou-se muito emocional, não só no Brasil. como no mundo inteiro, e a 
campanha d'‘O petróleo é nosso’ tomou grandes proporções. Mas acho muito ruim que esses problemas sejam 
resolvidos em meio a um clima emocional. São assuntos muito sérios, que devem ser tratados com a cabeça, com 
o cérebro, e não com o coração, com sentimentos mais ou menos nobres. O caso da Eletrobrás não suscitou um 
grande interesse popular. Embora a população devesse estar mais diretamente interessada do que na questão da 
Petrobrás, porque todos usam a eletricidade e nem todos usam o petróleo” (DIAS, 1993, p.172). 
104 Os Leilões de Compra de Energia Elétrica Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração estão 
previstos nos parágrafos 5º ao 7º do art. 2º da Lei nº 10.848, de 15/03/2004, e nos arts. 19 a 23 do Decreto nº 
5.163, de 30/07/2004. Tais Leilões têm por objetivo o atendimento às necessidades de mercado das 
Distribuidoras mediante a venda de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos. O art. 2º da Lei nº 
10.848/04, dispõe que as concessionárias, as permissionárias e as autorizadas de serviço público de distribuição 
de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional – SIN – devem garantir o atendimento à totalidade de seu 
mercado, mediante contratação regulada, por meio de licitação, conforme regulamento. O §11 do mesmo artigo 
determina que cabe à  ANEEL, a realização e regulação das licitações para contratação regulada de energia 
elétrica, diretamente ou por intermédio da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE. Em função 
do acima exposto, a ANEEL, mediante o Despacho nº 833, publicado no D.O.U. em 09/04/2007, delegou  à 
CCEE a realização do 4º e 5º Leilões de Energia Nova – realizados nos dias 26 de julho e 16 de outubro de 2007, 
respectivamente (<http://www.ccee.org.br>). 
105 "A Empresa de Pesquisa Energética – EPE – tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e 
pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás 
natural e seus derivados , carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras." 
Art. 2º da Lei 10.847 de 15 de março de 2004 (<http://www.epe.gov.br>). 
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Na verdade, tanto as usinas hidroelétricas quanto as termoelétricas geram passivos 

ambientais; o mesmo é válido para a maioria dos centros de transformação de energias 

primárias (solar, eólica, hidráulica, maremotriz, nuclear, etc.) em eletricidade. O que se 

discute, na atualidade, é a amplitude do impacto dessas atividades produtivas no meio 

ambiente. A hidroeletricidade é considerada uma forma de energia limpa porque, de acordo 

com o Atlas de Energia Elétrica do Brasil (ANEEL, 2009) a água é uma fonte renovável, uma 

vez que a energia solar e a força da gravidade a transformam em vapor, que se condensa em 

nuvens e retorna à superfície terrestre sob a forma de chuva. Além disso, a ANEEL afirma 

que a água é uma das poucas fontes para produção de energia que não contribui para o 

aquecimento global. No entanto, essa afirmação nem sempre é válida, pois quando os 

reservatórios das usinas hidrelétricas inundam florestas são emitidos na atmosfera gases como 

o Metano (CH4) e Dióxido de Carbono (CO2), resultantes do processo de decomposição do 

material orgânico submerso. É verdade que essas emissões cessam quando o processo é 

concluído, porém, dependendo do porte da vegetação, a decomposição pode demorar vários 

anos. 

Atualmente, a participação da água na matriz energética mundial é pouco expressiva 

e até decrescente106. Em parte, isso se deve ao fato de que alguns países, como a França e 

Alemanha, já utilizaram todo o seu potencial hídrico para a produção de energia107, não 

podendo mais expandir esse setor. Por sua vez, os impactos ambientais causados pelas usinas 

hidroelétricas têm gerado fortes críticas os quais desaconselham a implantação de novos 

projetos. Atualmente, se desenrola no Brasil o polêmico caso da central hidrelétrica de Belo 

Monte, cujas obras já iniciadas no Rio Xingu (Estado do Pará) têm gerado debates e 

campanhas tanto contrárias quanto favoráveis à sua construção. 

 
Entre outros fatores, o andamento de alguns empreendimentos foi afetado 
pela pressão de caráter ambiental contra as usinas hidrelétricas de grande 
porte. O principal argumento contrário à construção das hidrelétricas é o 
impacto provocado sobre o modo de vida da população, flora e fauna locais, 
pela formação de grandes lagos ou reservatórios, aumento do nível dos rios 
ou alterações em seu curso após o represamento (ANEEL, 2009, p.52). 

                                                
106 Segundo o último relatório Key World Energy Statistics, da International Energy Agency – IEA –, publicado 
em 2008, entre 1973 e 2006 a participação da força das águas na produção total de energia passou de 2,2% para 
apenas 1,8% (ANEEL, 2009, p.51). 
107 De acordo com Plano Nacional de Energia 2030, elaborado pela EPE, são notáveis as taxas de 
aproveitamento da França, Alemanha, Japão, Noruega, Estados Unidos e Suécia, em contraste com as baixas 
taxas observadas em países da África, Ásia e América do Sul (ANEEL, 2009, p.52). Países como França e 
Alemanha, já exploraram todo ou quase todo o seu potencial hidroelétrico, com 100% e 80% respectivamente 
(NEIVA, 2007, p.C2). 
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Ainda de acordo como o Atlas de Energia Elétrica do Brasil (ANEEL, 2009, p.52), 

nos últimos trinta anos, a oferta de energia hidrelétrica aumentou em apenas dois locais do 

mundo: na Ásia – particularmente, na China – e na América Latina, mas mesmo nessas 

regiões a expansão não ocorreu na velocidade prevista. O consumo sempre crescente de 

energia, inevitavelmente, leva à busca de novas formas de produção. No caso brasileiro, a 

partir dos anos 1980 ficou clara a dificuldade de atender a demanda por energia, após a 

ocorrência frequente dos célebres “apagões” (Blackout). Nesse contexto, o investimento em 

usinas termoelétricas se mostrou uma alternativa à irregularidade das chuvas, que afeta o nível 

dos reservatórios das hidrelétricas e impõe o racionamento do consumo à população.  

A justificativa para continuar construindo novas usinas hidrelétricas se deve, 

comumente, à perda do potencial hidráulico brasileiro, uma vez que sua utilização atual é 

calculada em cerca de 30%, dito anteriormente. No entanto, o Brasil desperdiça outros 

potenciais energéticos, como a eólica e a solar. Segundo o Relatório Tecnologia e Inovação – 

Potencialização do Desenvolvimento com Energias Renováveis da Conferência da ONU para 

o Comércio e Desenvolvimento – UNCTAD108, o Brasil ocupa uma posição de destaque na 

produção de energias renováveis, mas poderia fazer mais esforços em relação às energias 

solar e eólica. Para Anne Miroux, diretora do relatório, o Brasil se concentra em setores 

maduros, como os biocombustíveis e a geração de energia hidrelétrica, criados há décadas, 

mas não em termos de energias modernas, como a eólica e a solar, nas quais nos focalizamos 

hoje. Assim, pode-se afirmar que a produção de eletricidade, a partir da energia hidráulica, 

começa a dar sinais de superação e de esgotamento – não pela falta do recurso natural, mas 

devido aos impactos ambientais causados pelas instalações dos centros de transformação. 

 

Os Engenheiros, a Eletricidade e a Modernização 

O desenvolvimento do setor elétrico brasileiro foi uma das faces da modernização da 

Primeira República, no cenário do início do século XX. Porém, o incremento das técnicas 

hidráulicas para a produção de energia elétrica foi favorecido no Brasil, em grande medida, 

pelas condições climáticas e características peculiares do sistema hídrico. De acordo com 

Paulo de Frontin, “[...] a engenharia conseguiu domesticar as cachoeiras e, amansadas, 

conduzi-las para as grandes usinas das instalações hidroelétricas, não tendo havido nenhum 

                                                
108 Organização das Nações Unidas (ONU) diz que Brasil subaproveita seu potencial em energias renováveis. 
BBC Brasil. Disponível em: <http://noticias.br.msn.com>. Acesso em: 26 dez. 2011. 
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insucesso técnico, nem nos aparelhos, nem nos processos” (REVISTA BRAZIL..., 1916, 

n°131, p.962). Esta visão da engenharia, capaz de “domesticar” e “amansar” as forças 

naturais, embora carregada com o romantismo da época, continua atual no contexto brasileiro, 

diante do grande empenho e recursos empregados para manejar os recursos hídricos – por 

exemplo, em diversas obras hidráulicas previstas no Plano de Aceleração do Crescimento 

(PAC). A hidroeletricidade tem sido, há muito, considerada como uma vocação natural do 

país: 

 

O Brasil oferece em sua forma e em seu relevo um contraste com as regiões 
andinas [...] O seu sistema orográfico é inteiramente diverso do dos Andes 
[...] entre os dois se ramificam as águas dos grandes rios amazonas e 
Paraguai [...] o Brasil constitui uma imensa ilha envolvida pelas águas 
oceânicas e fluviais [...] A feição predominante do sistema hidrográfico 
brasileiro é de apresentar uma serie de saltos e cachoeiras onde importantes 
volumes dagua se precipitam de alturas bastante grandes, fornecendo 
elevada potencia hidráulica [...] nossos rios oferecem saltos que, 
prejudicando a sua navegabilidade, podem todavia ser aproveitados como 
geradores de energia, criadores de hulha branca (ibid, p.965). 

 

O próprio Fontin havia ganhado notoriedade ao utilizar o poder da engenharia 

hidráulica em favor do bem estar da população. Em 1889, o Rio de Janeiro sofria com os 

efeitos de uma prolongada estiagem quando, aos 29 anos, o então anônimo professor da 

Escola Politécnica, se projetou nacionalmente no evento que ficou conhecido como “Água em 

seis dias”. Sua proeza foi construir, em prazo recorde, um aqueduto com capacidade para 

transportar, ao longo de quatro mil quilômetros, dezesseis milhões de litros diários – e pôr 

fim, dessa maneira, ao tormento da falta d’água na capital do país (A ÁGUA..., 1989, p.72). O 

feito surpreendeu até mesmo aos seus colegas engenheiros, uma vez que parecia impossível 

executar tal obra de engenharia hidráulica no prazo determinado.  

 

Os descrentes estavam derrotados. Rui Barbosa, que com sua habilidade 
transformara uma questão técnica numa grande causa política, exultava. 
Frontin, o herói da cidade, foi carregado em triunfo pelas ruas do Rio, na 
maior festa desde a Abolição da escravatura [...] Na medalha que recebeu, 
pediu para cunhar a seguinte frase: Confiança na ciência e no trabalho 
nacional (ibid, p.73). 

  

Anos mais tarde, ao deixar o cargo de Prefeito do Distrito Federal, Paulo de Frontin 

receberia novamente os louros da consagração popular, como atesta a Ata da 1241ª Sessão 
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Ordinária do Conselho Diretor do Clube de Engenharia (REVISTA DO CLUB..., 1931, 

n°33), realizada em 1° de agosto de 1919: 

 

[...] A estes excepcionais trabalhos, com razão chamados trabalhos de 
Hercules, a população desta capital acaba de fazer a devida justiça na 
estupenda apoteose com que os perpetuou há poucos dias, em uma 
verdadeira glorificação [...] o Club de Engenharia sente, pois, o maior 
orgulho e por isso esta sessão, que ora celebramos, embora ordinária é uma 
sessão solene, tendo presenciado a maneira grandiosa e excepcional por que 
a população do Rio de Janeiro julgou esses feitos extraordinários da 
engenharia nacional no dia em que a mocidade acadêmica e o operariado foi 
buscar Paulo de Frontin para conduzi-lo do Palácio da Prefeitura até a Escola 
Politécnica [...] O Clube de Engenharia participou da manifestação 
delegando poderes ao ilustre membro do conselho diretor Sr.Getulio das 
Neves, que o saudou em frente ao edifício do Club na passagem do préstito 
pela Avenida Rio Branco [...] As manifestações feitas a Paulo de Frontin 
pelo Clube de Engenharia em continuação da glorificação que lhe foi 
tributada e que, começando no edifício da Prefeitura, foi terminar na Escola 
Politécnica depois de uma marcha triunfal pelas avenidas e ruas desta 
capital, constituem assunto de tão alta significação que são o único remate 
possível desta Sessão (ibid, p.185-186).  

 

A frase, anteriormente citada, gravada por Frontin em sua medalha de 1889, foi 

proferida como um lema carregado de nacionalismo no encerramento da sua conferência na 

Escola Politécnica. Em 18 de novembro de 1916, o professor chamava a atenção dos seus 

alunos para dirigirem esforços a fim de alcançar o desideratum do aproveitamento da grande 

riqueza natural do Brasil – a hulha branca: “A confiança na ciência e no trabalho nacionais é a 

mais poderosa alavanca do brilhante futuro da nossa pátria” (REVISTA BRAZIL..., 1916, 

n°131, p.968). Por fim, executou-se à contento a missão delegada por Frontin aos seus futuros 

colegas e, não por acaso, hoje a hidroeletricidade responde pela maior parte da produção de 

energia elétrica no Brasil (ANEEL, 2009, p.52). 

A primeira hidrelétrica do Brasil foi construída no final do século XIX, ainda no 

reinado de D. Pedro II, no município de Diamantina, utilizando as águas do Ribeirão do 

Inferno, afluente do Rio Jequitinhonha (ANEEL, 2009, p.53). Porém, a primeira grande 

instalação hidroelétrica do país foi construída pela Light and Power Co. na Cachoeira do 

Parnahyba no Rio Tietê, que a partir 1901 passou a fornecer oito mil cavalos-vapor – com 

capacidade para ser elevada ao dobro – para a cidade de São Paulo (REVISTA BRAZIL..., 

1916, n°131, p.966). Nos primeiros anos do século XX, pequenas usinas hidrelétricas 

surgiram na região central do país, com o aproveitamento das inúmeras cachoeiras existentes 

nos vales e nas encostas da Serra do Mar. Dessa forma, afirma Frontin em 1916, era rara a 
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cidade dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais que não tinha suas 

instalações hidroelétricas.  

Warren Dean (1996, p.309), em seu estudo sobre a devastação da Mata Atlântica 

brasileira, relaciona os programas de desenvolvimento ao desmatamento, assinalando a 

possibilidade dos projetos hidrelétricos se configurarem no fator mais prejudicial. Dean 

(1996) explica que, desde o início do século XX, a topografia acidentada e as chuvas 

abundantes da região da Mata Atlântica atraíram empreendedores, engenheiros civis e 

fabricantes de equipamentos elétricos para a construção de usinas hidrelétricas. Assim, em 

meados dos anos 1920, as metrópoles da região estavam equipadas com enormes instalações: 

“Não é possível calcular a quantidade de floresta que desapareceu sob as águas de todas essas 

barragens e sob as torres das linhas de transmissão” (ibid, p.311). Essa relação entre 

hidroeletricidade e a destruição da Mata Atlântica – constatação a que chegou Dean em 

meados dos anos 1990 – já começava a ser apontada com preocupação no início do século 

XX, como será visto adiante.  

Enquanto isso, no norte do país, a produção desse tipo de energia enfrentava 

dificuldades, uma vez que a maioria dos cursos d’água era intermitente e grande parte do 

território estava sujeita à ocorrência das secas periódicas. Empreendedor pioneiro na região, 

Delmiro Gouveia instalou, em 1914, a primeira usina hidrelétrica do Rio São Francisco num 

dos saltos da Cachoeira de Paulo Afonso – o de Angiquinho.109  

 
Desde o inicio da República se atentava para o aproveitamento de grandes 
desníveis no território nacional. É o caso da cachoeira de Paulo Afonso, cujo 
primeiro projeto é de 1901 e que provavelmente nem foi votado. Sabe-se dos 
esforços que a essa época foram empreendidos ingloriamente por Delmiro 
Gouveia para construir aquela hidroelétrica e usar a energia para fins 
industriais (em 1917 ele foi misteriosamente assassinado e sua fabrica de 

                                                
109 A usina hidrelétrica de Delmiro Augusto da Cruz Golveira, gerava 1.500 HP para mover turbinas e geradores 
alemães e suíços para a sua Companhia Agro-Fabril Mercantil e iniciou a produção de linhas de costura, para 
rendas e bordados, fios e cordões de algodão cru em novelos, fios encerados e fitas gomadas para embrulhos. 
Produzindo mais de 20 mil carretéis por dia as linhas Estrela ganharam o Brasil e entraram nos mercados da 
Argentina, Chile, Peru e outros países andinos. Delmiro provou que o Nordeste é viável economicamente, sem a 
indústria da seca, e com garantias trabalhistas. Tudo isto irritava os “empresários” cariocas e paulistas, 
acostumados às benesses do governo corrupto de então. Tanto é assim que depois de seu suspeito 
assassinato, sob a complacência do governo Washington Luis, a Machine Cotton exerceu um dumping criminoso 
vendendo suas linhas pela metade do preço de produção durante tempo suficiente para serem liquidadas as 
fábricas instaladas no país. O complexo fabril acabou sendo vendido (1929) em Paislay, Escócia, na sede da 
Machine Cotton, por 27 mil libras, seguindo-se a sua destruição a marretadas por uma equipe de demolidores 
especialmente contratados (1930) e os destroços das máquinas inglesas ali instaladas, transportados em carretas 
puxadas por juntas de boi e jogados penhasco abaixo do São Francisco, cerca de 20 km de distância da Cidade de 
Pedra, hoje Delmiro Golveia/AL (DIÁRIO DO NORDESTE, 2007). 
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linhas têxteis em Alagoas destruída por grupos estrangeiros). 
(MAGALHÃES, 2000, p.57). 
 

O aproveitamento do potencial energético da cachoeira de Paulo Afonso, só se 

tornaria realidade a partir de 3 de outubro de 1945, quando se criou a Companhia 

Hidroelétrica do São Francisco (CHESF). 

 

O advento da CHESF além de marcar o envolvimento do estado no campo 
da geração de eletricidade, trouxe à luz a preocupação governamental com o 
desenvolvimento econômico e social do Nordeste, precariamente atendido 
por usinas termoelétricas que inibiam o processo de industrialização da 
região, e abriu espaço para que se consolidasse uma nova mentalidade no 
setor de energia elétrica: a opção por grandes usinas (DIAS, 1993, p.9). 

  

A decisão foi consequência de uma crise no abastecimento, no final da década de 

1930 e início da década de 1940, ocorrida em função do aumento da demanda de energia e 

resultado do crescimento industrial e da aceleração do processo de urbanização no país. Para 

Dias, o envolvimento do Governo no campo da geração de eletricidade – ao interferir 

diretamente num setor até então controlado por empresas privadas que dominavam a 

produção e a distribuição de energia no Brasil – foi uma das modificações institucionais 

verificadas ao longo do governo Vargas, quando o Estado assumiu certo controle sobre as 

atividades econômicas e passou a ter maior preocupação em regularizar a indústria de 

eletricidade. 

Na Primeira República o governo liberal não intervinha nesse processo, como 

ocorreu no encadeamento dos fatos resultantes das grandes obras de modernização da Capital 

Federal, iniciadas em 1902. Executou-se um ambicioso projeto de reforma urbana na gestão 

do Prefeito Pereira Passos (1902 a 1906), com a ampliação das necessidades urbanas e 

favorecendo o empreendedorismo. A presença estrangeira se mostrava notável, mas grupos 

nacionais também buscavam se difundir e começavam a se estabelecer nos mercados 

emergentes.  

O mercado carioca era então explorado por empresas diversas; tanto estrangeiras, 

como a belga Société Anonyme du Gaz e o grupo alemão Siemens & Halsk Aktien 

Gesellschaft; como brasileiras, das quais a mais forte e de maior patrimônio era a Companhia 

Ferro Carril do Jardim Botânico (WEID, 2003, p.2-3). Os estrangeiros eram recebidos com 

entusiasmo, porque o Rio enfrentava sérios problemas de infraestrutura urbana e os gestores 

não dispunham de todos os recursos, tanto materiais quanto técnicos, necessários para 
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resolvê-los. Segundo Duncan McDowall (2008), a cidade, enclausurada pelos morros, 

necessitava solucionar suas maiores deficiências – a inadequação dos serviços de transporte e 

de geração de energia:  

 
O Rio não deslanchava na era da eletricidade por sua incapacidade de 
desenvolver uma grande fonte de eletricidade que não dependesse do 
oneroso carvão importado. Até que um local para geração de energia 
hidrelétrica fosse encontrado e desenvolvido nas montanhas por trás da 
cidade, o Rio teria que se contentar com a parca energia elétrica fornecida 
pelas usinas termelétricas (MCDOWALL, 2008, p.17). 
 

Os empresários gaúchos Cândido Gaffrée e Eduardo Palassin Guinle, com o objetivo 

de entrar no mercado de eletricidade do Rio de Janeiro, adquiriram, em 1889, uma queda 

d’água no Rio Paquequer para a construção de uma hidrelétrica. Porém, os esforços dos 

empresários se direcionavam para as obras do porto de Santos – local em que receberam 

autorização em 1901 para a construção de uma hidrelétrica na cachoeira do rio Itatinga 

(SAES, 2008, p.219). Ao mesmo tempo, um engenheiro inglês chamado William Reid, 

encontrou outra localização adequada para produzir energia, acerca de 60 quilômetros do Rio 

de Janeiro, em Ribeirão das lajes. Em 7 de dezembro de 1889, o engenheiro recebeu do 

Conselho Municipal o privilegio de gerar e distribuir energia elétrica, mas a iniciativa ficou 

paralisada – provavelmente por falta de capital suficiente (MCDOWALL, 2008, p.180). 

De acordo com McDowall, foi assim que os executivos da São Paulo Light foram 

atraídos para o Rio de Janeiro, uma vez que a chamada “Concessão Reid” dava exclusividade 

para distribuição de energia por quinze anos, o que garantia a segurança necessária a qualquer 

um que assumisse os pesados custos de produção da energia hidrelétrica. Em 1903, Willian 

Reid desistiu definitivamente de explorar sua concessão e passou o controle para o Banco 

Nacional. Não foi difícil para a Light and Power obter a concessão para desenvolver a 

“energia hídrica” em Ribeirão das Lajes, em 7 de janeiro de 1905 (ibid).  

Nesse momento, teve lugar uma verdadeira batalha em busca por privilégios e por 

apadrinhamentos políticos, tendo como principais protagonistas a Light and Power e a Guinle 

& Co., que  passaram a disputar as concessões dos serviços públicos (energia elétrica, 

telefonia, iluminação e transporte). A primeira, uma Companhia canadense que atuava em São 

Paulo desde 1899 e que viria a ser transformada em Brazilian Traction Light and Power 

Co.Ltd em 1911. A segunda, uma empresa familiar brasileira do Grupo Gaffréé & Guinle, 

fundada em 1904 e que, posteriormente (1909), passaria a ser a maior acionista da sociedade 

anônima Companhia Brasileira de Energia Elétrica – CBEE.  



 

 

162

De acordo com Alexandre Macchione Saes (2008, p.222), em 1904, a Guinle & Co. 

começaria uma agressiva campanha para conquistar a concessão dos serviços de distribuição 

de energia elétrica nas principais capitais brasileiras. Em 1906, iniciava no Rio de Janeiro a 

construção da Usina de Piabanha, em Alberto Torres, com o objetivo de fornecer energia 

elétrica para algumas das cidades fluminenses. A Companhia representava a General Electric 

no Brasil, uma das principais fornecedoras de materiais elétricos do mundo, além de contar 

com a experiência e prestígio do grupo Gaffrée & Guinle já amplamente reconhecidos pelos 

seus empreendimentos, capacidade financeira e poder econômico (ibid). 

Segundo Elisabeth Von der Weid (2003), o grupo Gaffrée & Guinle exercia toda sua 

influência para dificultar o caminho dos estrangeiros e, para tanto, contava com o apoio do 

Jornal do Commercio110. Em contrapartida, O Correio da Manhã defendia a facção oposta, 

como no editorial publicado em 25 de março de 1905, intitulado “Corja de Gatunos”, em que 

acusava o Ministro Lauro Müller de defender os interesses particulares do grupo Gaffrée & 

Guinle, em pleno cargo público (ibid, p.2). As críticas ao Ministro se motivaram pela sua 

negativa ao pedido de autorização para que a companhia canadense funcionasse no Brasil, 

uma vez que o Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas atuava como cedente e 

fiscalizador dos serviços de iluminação. Contudo, dez dias, depois Lauro Müller reviu sua 

posição e autorizou a Light and Power a funcionar no Brasil (ibid, p.7-8). 

Quando a companhia canadense passou a atuar no Rio de Janeiro, em 1902, já 

contava com a experiência acumulada na prestação de serviços elétricos em São Paulo, onde 

havia construído a usina de Parnaíba – citada por Frontin como a maior hidrelétrica do país, 

mencionado anteriormente. A equipe dirigente era formada por Frederick Stark Pearson, 

engenheiro americano especialista em redes elétricas de carris urbanos e barragens 

hidroelétricas e pelo jovem advogado Alexander Mackenzie, que prestava assessoria jurídica 

a São Paulo Light. Em 1907, já transformada em Rio de Janeiro Tramway Light and Power, a 

empresa conquistou amplo espaço empresarial na Capital da República, ao assumir o controle 

de grande parte das empresas concorrentes e das concessões de serviços públicos, além de ter 

iniciado a construção de uma hidrelétrica para abastecer a cidade. A receita do sucesso foi 

mais tarde relatada por Alexander Mackenzie, a um editor de um jornal brasileiro:  

 

                                                
110 A imprensa acompanhava a disputa, promovendo debates acalorados em favor de um ou outro grupo. 
Enquanto o Jornal do Comercio, A Notícia e A Gazeta de Notícias apoiavam a Guinle & Co., os jornais O País e 
O Correio da Manhã defendiam a Rio Light (LAMARÃO, apud HANSEN, SAES, 2006, p.11). 
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Para sua informação, posso dizer que antes de tomar alguma medida em 
direção a compra de qualquer concessão ou propriedade no Rio, consultei o 
presidente, Dr. Rodrigues Alves, Dr. Lauro Muller e Dr. Passos, a quem 
expusemos, em linhas gerais, o plano de aquisição e unificação das varias 
concessões e serviços. O presidente ficou entusiasmado,  Dr.Lauro Müller 
não ofereceu a menor objeção, nem o prefeito (MCDOWALL, 2008, p.167-
168). 
 

O debate na imprensa envolvia o forte sentimento nacionalista da época, o que 

favoreceu os empresários nacionais em alguns momentos da disputa, com o ganho de 

determinadas concessões ou contratos para executarem serviços públicos de eletricidade. No 

entanto, a postura nacionalista adotada em alguns setores do Governo e motivada em 

campanhas na imprensa, embora tenha dificultado, não impediu a Rio Light de se transformar 

na mais bem sucedida empresa do Grupo Pearson – formado por capitalistas norte-americanos 

e canadenses, com negócios do mesmo tipo (eletricidade e bondes) no México, no Caribe e na 

Espanha (WEID, 2003) – mais precisamente na cidade de Barcelona.  

Para McDowall (2008, p.168) o sistema de bondes e a instalação de uma hidrelétrica 

que Mackenzie e Pearson apresentaram a Pereira Passos ofereciam a solução ideal para os 

problemas críticos de energia e transporte da cidade. Diante das grandes necessidades que 

enfrentava a Capital da República, tanto na oferta de serviços urbanos quanto pelo imperativo 

de viabilizar o seu próprio desenvolvimento, o meio político e intelectual do Rio de Janeiro 

não se oporia unanimemente aos donos desse grande capital e detentores do know-hall para a 

produção e distribuição da eletricidade, ou seja, da modernidade que tanto se aspirava à 

época.  

Para dinamizar as atividades do clube, o antigo Conselho Diretor teve sua 
composição ampliada de 15 para cinqüenta membros pelos estatutos 
aprovados em 27 de janeiro de 1902 e reformados em 9 de fevereiro de 
1905. Nessa altura, o clube tratou de expandir suas instalações adquirindo o 
prédio da Rua da Quitanda n° 49, e em 1904 o terreno na Avenida Central 
onde foi erguida a sua sede (CACHAPUZ, 2001, p.56). 

 

Cachapuz ressalta que em ambos os casos citados acima, referentes à ampliação do 

patrimônio do Clube, o apoio dos empresários Cândido Gaffrée e Eduardo Guinle foi 

fundamental. Talvez em retribuição, o Clube de Engenharia rendeu diversas homenagens aos 

dois empresários por suas obras, sempre com ênfase ao reconhecimento dos trabalhos de 

Gaffrée & Guinle para o desenvolvimento do país, como os investimentos que consolidaram o 

poder dos dois empresários – nas estradas de ferro e, principalmente, no porto de Santos 

(SAES, 2006, p.217). Tais fatos revelam uma atuação bastante significativa do grupo naquela 
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instituição, inclusive com a passagem de Cândido Gaffrée e da família Guinle (Eduardo 

Palassin Guinle e seus filhos Eduardo e Guilherme) pelo Conselho Diretor e Conselho Fiscal 

(HANSEN, SAES, 2006, p.4). 

Porém, o Clube também acolheu, como sócios importantes dirigentes do grupo Light 

and Power Co. – Alexander Mackenzie, Frederick Starck Pearson e Frederic Huntress. De 

acordo com a ficha existente na Biblioteca do Clube, a indicação de Frederic Pearson, em 

1905, se deveu ao próprio Presidente Paulo de Frontin. Diante desses fatos e considerando as 

discussões do Conselho Diretor, registradas nas atas publicadas na Revista do Club de 

Engenharia, pode-se afirmar que essa associação, em conjunto, não tomou o partido de 

nenhuma das empresas na contenda sobre a produção e a oferta de eletricidade na Capital 

Federal. O que é compreensível, que uma vez que, de um lado, estavam envolvidos os 

interesses particulares de alguns dos seus sócios e, do outro, as aspirações maiores de 

progresso da cidade mais importante do Brasil e da própria engenharia.   

 

As Hidrelétricas e o Meio Ambiente 

A princípio, numa perspectiva histórica, a relação que parece se estabelecer entre a 

eletricidade e o meio ambiente é que a adoção dessa alternativa energética favoreceu a defesa 

florestal, na medida em que os desmatamentos se reduziriam com a substituição da lenha na 

matriz energética brasileira. No entanto, a lenha, apesar de largamente utilizada como fonte de 

energia doméstica, não tinha grande aplicação industrial, era o carvão que movia as máquinas 

– notadamente, o carvão importado. A energia começou a ser utilizada de forma crescente 

desde o início do século XX e, mesmo assim, os desmatamentos prosseguiram ao longo de 

toda a Primeira República, que adiou sucessivamente a aprovação do Código Florestal.  

Nesse contexto, a relação mais intensa que pode ser estabelecida entre a eletricidade 

e o meio ambiente é a de alertar para a necessidade de regulamentar o uso da água, que entre 

outras funções passava a ser associada à produção de energia elétrica. Dessa forma, a disputa 

entre os empresários estrangeiros e os nacionais teve o mérito de discutir a regulamentação 

dos serviços de produção, transmissão e distribuição de energia elétrica, mesmo que, 

mencionado anteriormente, a aprovação da legislação ambiental brasileira caminhou a passos 

lentos. No caso do Rio de Janeiro, a situação era mais complexa, uma vez que a superposição 

das instâncias municipal, estadual e federal se impunha na administração da cidade, então 
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Distrito Federal. Essa complexidade resultava numa situação de dualidade, no que concerne à 

concessão dos serviços públicos de eletricidade. 

 
O monopólio da São Paulo Light e as sondagens de Mackenzie sobre as 
empresas de serviços começavam a despertar nas autoridades a necessidade 
de uma regulamentação do uso dos recursos hídricos do país, dando origem a 
uma série de leis e decretos contraditórios que tentavam disciplinar de 
alguma forma a exploração da força proveniente das quedas d’água. Essa 
legislação, ligada às três instâncias do poder, demonstrava os interesses 
diversos e as relações pessoais dos diferentes grupos empresariais com os 
políticos (WEID, 2003, p.5). 
 

Conforme discussão anterior, a construção de usinas hidrelétricas trouxe grande 

impacto ao meio ambiente, principalmente quando ocorrem em áreas florestadas, porque a 

construção dos reservatórios resulta na inundação de vastas áreas. Wofgang Junk e Nunes de 

Mello (1990) estudaram os impactos ecológicos das represas hidrelétricas na bacia amazônica 

brasileira, considerando a destruição acelerada da floresta em conseqüência da existência e do 

funcionamento da usina e da construção das linhas de transmissão – que também concorrem 

para o desaparecimento da massa vegetal. 

Segundo os autores, os principais impactos ambientais causados pela construção das 

hidrelétricas são: translocação da população, perda de solos férteis, perda de biodiversidade – 

espécies vegetais e animais, na maioria das vezes essa perda não pode ser comprovada devido 

a falta de levantamentos botânicos precedentes, etc. –, perda de monumentos naturais e 

históricos e de recursos madeireiros, modificações da geometria hidráulica dos rios, 

modificações na hidrologia, modificações da carga sedimentar, impactos para a pesca e a 

aqüicultura, mudanças florísticas e faunísticas no entorno das represas (ibid). Outros impactos 

se relacionam mais especificamente à vegetação, como: o crescimento maciço (ou infestação) 

de plantas aquáticas e a deterioração da qualidade da água:  

 

O represamento de um rio num reservatório novo normalmente leva a um 
aumento considerável do teor de nutrientes por causa da lixiviação do solo 
inundado e da decomposição da vegetação terrestre afogada [...] Represas 
tropicais mostram este padrão especialmente bem durante os primeiros anos 
depois do represamento, porque tem a sua disposição, nas áreas 
recentemente inundadas, grandes quantidades de matéria orgânica facilmente 
degradável. [...] Uma parte considerável deste material, por exemplo, folhas, 
plantas herbáceas e capins decompõem-se em poucas semanas ou meses; 
madeira leve necessita alguns anos, enquanto madeira dura e pesada podem 
resistir décadas até centenas de anos debaixo da água (JUNK; MELLO, 
1990, p.136-137). 
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Os autores relatam ainda a ocorrência de problemas sanitários relacionados com 

parasitas, que podem estabelecer-se e proliferar com sucesso no novo ambiente, o que pode 

ser agravado quando ocorre despejo de esgotos nas represas. Além disso, existem casos de 

infestações por mosquitos ou de aparecimento da Schistosomíasis, uma das maiores 

preocupações na Amazônia (ibid, p.139). Diversos estudos como esses têm sido realizados 

sobre o tema nos últimos anos. Alguns dos argumentos citados acima, resultado de tais 

pesquisas, foram apontados recentemente, na campanha contra a usina de Belo Monte em 

construção no Estado do Pará, anteriormente referida.  

Porém, outro tipo de impacto já era sentido no início do século XX, no auge das 

descobertas que permitiram evoluir no desafio de produzir e distribuir eletricidade. As 

cataratas do Niagara, situadas na fronteira entre Estados Unidos e Canadá, começaram a ser 

exploradas como fonte de energia desde que os primeiros colonos escavaram canais nas 

margens do rio; de forma que, em 1883, as duas margens encontravam-se tomadas por 

moinhos e fábricas de todo tipo, movidos pelo fluxo incessante de água. Foi então que o 

Movimento pelo Niagara Livre – uma das primeiras campanhas ambientalistas – resultou na 

criação de uma reserva estadual ao redor cataratas, para restituir às quedas d’água um aspecto 

mais natural, a ser observado pelos visitantes (MOSLEY, LYNCH, 2011, p. 176). Em sua 

conferência sobre a Hulha Branca, Paulo de Frontin cita o acordo celebrado entre os Estados 

Unidos e o Canadá, objetivando a preservação da cachoeira: 

 
As maiores instalações mundiais são as do Niagara onde, do lago Erié para o 
lago Ontario, vertem 20.000 metros cúbicos por segundo; seis usinas, três 
americanas e três canadenses utilizam ai 350.000 cavalos-vapor. O 
aproveitamento apenas de 25% do volume de água, permitido mediante 
acordo entre os dois governos limítrofes, a fim de não prejudicar a beleza 
natural das quedas do Niagara, facultará obter 800.000 cavalos-vapor 
(REVISTA BRAZIL..., 1916, n°131, p.966). 
 

Em 1929, o engenheiro Amélio Dias de Moraes concedeu entrevista ao Jornal do 

Brazil, na qual lamenta que o aproveitamento industrial das nossas quedas d’água seja 

realizado com prejuízo de sua beleza estética, de modo que “se perde o encanto pitoresco dos 

nossos aspectos naturais” e cita como o problema foi resolvido nos Estados Unidos. 

 

Por meio de certos processos e medidas de ordem técnica, a queda do lençol 
de água é de tal modo aproveitado, que as cachoeiras conservam todo o seu 
encanto cenográfico e imponente [...] Não era, com efeito, sem um certo 
constrangimento, que vimos a utilização da nossa forço hidráulica, com o 
doloroso sacrifício da beleza paisagística das quedas de água. Agora, porém, 
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que o abalizado técnico acaba de demonstrar a possibilidade de se prover, do 
mesmo passo, a utilidade e beleza, daqui chamamos a atenção dos poderes 
públicos para o caso (REVISTA BRAZIL..., 1929, n°597). 

 

Assim, pode-se considerar que o impacto paisagístico foi o primeiro a ser associado à 

produção de energia hidrelétrica, uma vez que Amélio Dias de Moraes chama a atenção para 

o prejuízo causado à beleza estética das quedas d’água. Os artigos técnicos mostram também 

que o tema do desflorestamento era recorrente no período estudado, ao apontar, em diversos 

momentos, o agravante das características já desfavoráveis do regime climático tropical, 

notadamente na região semi-árida. 

O Clube de Engenharia, naquele momento representando oficialmente a categoria 

dos engenheiros, não tomou partido nas questões relativas à produção e distribuição da 

energia elétrica, nem tão pouco ou nas questões ambientais intrínsecas ao tema. Nesse 

sentido, chama a atenção uma denúncia de “derrubada das matas” relacionada ao 

fornecimento de energia elétrica, relatada na Acta da 31ª Sessão Ordinária do Conselho 

Diretor do Club de Engenharia, (REVISTA DO CLUB..., 1912, n°24). Naquela Sessão, 

realizada no dia 01 de junho de 1907, formulou-se a seguinte proposta:  

 
O Sr. Pedro Luiz lembra a necessidade de consignar na ata, para que os 
poderes públicos tomem as providências que julguem convenientes, o fato da 
derrubada das matas nas cercanias desta Capital, como o tem feito a 
Companhia Light and Power e a do Sumaré (REVISTA DO CLUB..., 1912, 
n°24, p.54-55). 
 

O Conselho Diretor aprovou a execução da proposta, o que afirma o papel do Clube 

de Engenharia num espaço de ação política – nesse caso exercendo a tarefa de “lembrar” ao 

poder público da necessidade de conter o desmatamento em curso. A nobreza de intenções do 

Conselheiro Pedro Luiz parece inquestionável, uma vez que, àquela altura, a Mata Atlântica 

ainda existente nas “cercanias” da cidade do Rio de Janeiro estava sendo progressivamente 

eliminada.  

É possível que a denúncia de desmatamento e a solicitação de providências ao poder 

público, proposta pelo Conselheiro Pedro Luís Soares de Sousa e aprovada pelo Conselho 

Diretor do Clube de Engenharia, se configure numa tentativa de enfrentar a ascensão da Rio 

Light. Essa ideia toma vulto se levar em consideração o amplo debate sobre o preço do 

quilowatt-hora (kWh) no Rio de Janeiro, ocorrido no Clube de Engenharia dois anos antes. A 

discussão teve ponto de partida um estudo sobre o tema, elaborado pelo professor Henrique 
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Morize, atendendo a uma proposta lançada por Paulo de Frontin de se promover um debate 

sobre o assunto. 

De acordo com Paulo Cachapuz (2001, p.85), a discussão se desenrolou ao longo de 

várias sessões, ocorridas entre os dias 12 de fevereiro e 10 de março de 1906. O autor afirma 

que “nessa altura, a disputa entre a empresa canadense [The Rio de Janeiro Tramway, Llight 

and Power Co.] e a Guinle & Cia pelo mercado de energia do distrito federal já estava 

plenamente instalada. O debate no clube de engenharia teve como pano de fundo o conflito 

entre as empresas rivais” (ibid). No entanto, a polêmica não resultou em nenhuma 

deliberação. O parecer de Morize foi criticado por utilizar, como base de cálculo do novo 

preço do kWh para a iluminação do Rio de Janeiro, indicações de James Mitchell – 

superintendente da São Paulo light and Power.  

João do Rego Barros, Gabriel Osório de Almeida, José Américo dos Santos, 

Francisco Bhering e Jorge Street foram alguns dos que questionaram os cálculos. As tarifas 

sugeridas para o Rio de Janeiro foram comparadas com aquelas praticadas na cidade de 

Niterói, cuja eletricidade era fornecida pela Companhia Gafrée & Guinle. No mesmo sentido, 

o Conselheiro Pedro Luís Soares de Sousa proferiu discurso na Sessão do Conselho Diretor, 

em 22 de fevereiro de 1906, endossando as criticas ao parecer de Henrique Morize e 

propondo a seguinte moção:  

 
O Conselho Diretor, sem embargo de reconhecer a importância dos dados 
constantes do bem elaborado e proficiente parecer do eminente relator, não 
se julga habilitado, sem conhecer os dados do problema por completo, sem o 
estudo, que exigira tempo e despesas, a pronunciar-se com pleno 
conhecimento de causa, de modo preciso e definitivo acerca do preço que se 
deverá cobrar pela iluminação pública e particular (REVISTA DO CLUB..., 
1910, n°21, p.77). 
 

Ao contemporizar, o Conselheiro lançou as bases para a decisão que seria tomada 

pelo Conselho Diretor, ao encerrar o debate no dia 10 de março de 1906. Naquela 

oportunidade deliberou-se que o Conselho Diretor “[...] deixa de fixar o máximo numérico 

para aqueles preços, certo de que o governo federal, resguardando os direitos adquiridos, 

saberá defender os legítimos interesses da população do Rio de Janeiro” (CACHAPUZ, 2001, 

p.92-93). Assim, a decisão sobre a utilização da energia hidráulica e os preços para a 

iluminação pública e particular, ficou dependendo de um acordo entre as duas partes 

contratantes. Tais fatos possibilitam algumas considerações sobre a denúncia de 

desmatamento, apresentada pelo Sr. Pedro Luís Soares de Sousa que, não por acaso, ocorreu 
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em 1907. Esse foi um ano de vitórias para a empresa canadense, que conseguiu a revisão do 

contrato assinado em 1905 e a extensão dos privilégios.  

Desde que a Rio Light foi autorizada a funcionar, em 1905, a empresa conquistou 

também o direito de explorar as quedas d’água do Ribeirão das Lajes e começou a construir a 

usina hidrelétrica de Fontes no município de Piraí. Além disso, recebeu autorização para 

desviar o curso do Rio Piraí, com o objetivo de aumentar a capacidade da usina hidroelétrica 

em construção, a qual seria inaugurada em 1908. Iniciou, então, a aquisição de terras nas 

margens do rio para garantir a área de alagamento da represa, enquanto reivindicava o direito 

de desapropriação, obtido pouco depois o que certamente afetou alguns proprietários rurais 

(WEID, 2003, p.5). Paralelamente, o grupo Gaffrée & Guinle iniciou a construção, em 1906, 

da usina de Piabanha, no então município de Paraíba do Sul, hoje Alberto Torres. Essa usina 

também iniciou suas atividades em 1908. É interessante notar que tanto o município de Piraí, 

quanto o de Alberto Torres estão distantes a cerca de cem quilômetros da cidade do Rio de 

Janeiro; portanto, pode-se então considerar que ambos estão localizados nas “cercanias” da 

capital.  

A construção de uma usina hidroelétrica foi, na época – como é atualmente –, um 

empreendimento de alto impacto ambiental. Além da perda de biodiversidade resultante do 

alagamento de uma vasta superfície de terra, supostamente florestada, havia ainda o agravante 

de desapropriar terras, desmatar os terrenos para o reservatório e para instalar as linhas de 

transmissão e de distribuição de energia. Logo, é curioso que apenas as Companhias “Light 

and Power e a do Sumaré” tenham sido responsabilizadas pela derrubada das matas “nas 

cercanias” da Capital. Tendo em vista a sólida conquista do mercado de eletricidade do Rio de 

Janeiro pela companhia canadense e ao levar em consideração que Pedro Luís Soares de 

Sousa manifestou sua simpatia pelo Grupo Gafrée & Guinle, no debate ocorrido em 1905, é 

possível que a sua intenção fosse atingir a Light and Power.  

Não obstante o posicionamento político ou as preferências pessoais do Conselheiro 

se faz necessário reconhecer a importância da denúncia apresentada, bem como a solicitação 

de providências a serem tomadas pelo poder público da época. Ou seja, o desmatamento 

começava a ser associado à construção das hidrelétricas. Nesse sentido, pode-se inferir que a 

identificação desses impactos ambientais se deu ao mesmo tempo em que se desenvolvia a 

produção de eletricidade. Mesmo assim, a hidroeletricidade foi o rumo adotado pelo Brasil 

para consolidar o seu desenvolvimento.  
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Capítulo 6 

Disciplinar Conhecimentos e Regulamentar Soluções 
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6.1. Os Hortos Botânicos e os Saberes Agrícolas 

Os problemas ambientais decorrentes da devastação florestal no Brasil começaram, 

desde cedo, a se manifestar na forma de mudanças climáticas – estios prolongados, secas e 

inundações –, que dificultavam o cotidiano e interferiam na cadeia produtiva. Sendo um ciclo, 

o desequilíbrio natural se agravava à medida que as atividades agrárias e pastoris avançavam 

sobre florestas e sertões, assim como progredia a inadequação ambiental dos modos de 

produção.  

Até o início do século XX, o desenvolvimento das atividades produtivas não se fez 

acompanhar de cuidados que pudessem evitar o esgotamento dos recursos naturais e, ao 

mesmo tempo, possibilitar o seu máximo rendimento econômico. Há muito que esse estado de 

coisas motivava preocupação e algumas mentes ilustradas se empenharam em alertar para a 

necessidade do aperfeiçoamento técnico, oriundo da prática e dos ensinamentos da 

agricultura. Essa questão foi abordada por José Bonifácio de Andrada e Silva, na Memória 

intitulada Necessidade de uma Academia de Agricultura no Brasil: 

 

Mas que idéias não compreende esta palavra – agricultura – e que coisa é 
ela? A ciência que desceu do céu, e, na frase bem sensata dos antigos, fora 
ensinada pelos próprios deuses111, ciência que sustenta os homens, adoça os 
seus costumes e os civiliza, que forma impérios, e os eleva à maior grandeza; 
ciência que todos elogiam, da qual todos falam, mas que poucos conhecem 
em toda a sua extensão, e que desgraçadamente se exercita, mediante uma 
cega rotina, pelas pessoas mais rústicas, mais ignorantes e mais miseráveis 
da sociedade (BONIFÁCIO apud CALDEIRA, 2002, p.78-79). 

 

Muitas são as faces do desenvolvimento brasileiro e muitos são os que estudaram e 

escreveram sobre a relação desastrosa que se constituiu entre o meio ambiente e a sociedade 

que aqui se estabeleceu. Ao definir a ação humana como desastrosa alguns pensadores não se 

referem apenas aos colonizadores europeus, mas também àqueles, a quem Warren Dean 

(1996, p.38) chama de “a primeira leva de invasores” – primitivos imigrantes coletores-

                                                
111 A divindade da terra cultivada tinha o nome de Deméter, em Roma, e na Grécia era chamada de Ceres, a 
deusa maternal que oferecia o pão aos mortais. As celebrações em honra da deusa que protegia a terra e 
abençoava a colheita denominavam-se “Cerealia”. Ceres se desesperou com o rapto de sua filha, Prosérpina. 
Buscou-a por toda a terra e, em reconhecimento pela acolhida, ensinou ao rei Céleo e a seus filhos a arte de 
cultivar, mas sua angústia tornou a terra seca e improdutiva. Temendo um futuro sombrio para a humanidade, 
Zeus – Júpiter – intercedeu e fez-se um acordo, pelo qual Prosérpina passaria metade do tempo com sua mãe e o 
restante no mundo inferior com seu marido Hades – Plutão. Não pode haver dúvida de que esta história é uma 
alegoria. “Prosérpina representa a semente do trigo, que, quando enterrada no chão, ali fica escondida, isto é, 
levada pelo deus do mundo subterrâneo. Depois reaparece, isto é, Prosérpina é restituída a sua mãe. A primavera 
a faz voltar à luz do dia” (BULFINCH, 1965, p.56). 
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caçadores, chegados ao final da última glaciação. Há onze mil anos, esses povos 

encontravam-se num estágio pré-agrícola, mas gradualmente passaram da coleta de produtos 

vegetais ao plantio e ao cultivo de algumas espécies selecionadas, provavelmente como 

resultado do incremento populacional (ibid, p.43). De acordo com Dean, diversas explicações 

têm sido propostas para o início da agricultura no novo mundo, no entanto, alerta: “Desde o 

começo a agricultura na região da Mata Atlântica – de fato, em todas as áreas de baixada do 

continente – exigiu o sacrifício da floresta” (ibid, p.44). O autor conclui, a partir de relatos do 

século XIX, que os antigos caçadores-coletores utilizavam o fogo para acuar suas presas ou 

para abrir clareiras na floresta, uma vez que “as faixas plantadas, como qualquer área 

queimada atraíam caça e assim serviam a dois objetivos” (ibid, p.46).   

Em torno dessa questão se configurou uma certeza científica: de que na ausência de 

ferramentas adequadas, às queimadas foram o principal meio utilizado pelas sociedades 

indígenas para o preparo e cultivo da terra. Essa foi uma teoria recorrente no período 

estudado, que encontra eco na contemporaneidade respaldada em investigações arqueológicas 

e outros registros. Porém, o meio técnico e científico, do início do século XX, apontava os 

hábitos agrícolas indígenas como uma herança maldita, cujas graves consequências 

ambientais foram potencializadas pelo sistema produtivo colonial – extrativismo, plantation e 

mão-de-obra escrava, negra ou indígena. Como foi dito anteriormente, Euclides da Cunha 

compartilhava dessa opinião, quando n’Os Sertões explica como se faz um deserto: 

 

Esquecemo-nos, todavia, de um agente geológico notável – o homem. Este, 
de fato, não raro reage brutalmente sobre a terra e entre nós, nomeadamente, 
assumiu, em todo o decorrer da História, o papel de um terrível fazedor de 
desertos. Começou isto por um desastroso legado indígena. Na agricultura 
primitiva dos selvívolas era instrumento fundamental – o fogo. Entalhadas as 
árvores pelos cortantes djis de diorito; encoivarados, depois de secos, os 
ramos, alastravam-lhes por cima, crepitando, as caiçaras, em bulcão de 
fumo, tangidas pelos ventos. Inscreviam, depois, nas cercas de troncos 
combustos das caiçaras, a área em cinzas onde fora a mata exuberante. 
Cultivavam-na. Renovavam o mesmo processo na estação seguinte, até que, 
de todo exaurida aquela mancha de terra fosse, imprestável, abandonada em 
caapuera – mato extinto – como o denuncia a etimologia tupi, jazendo dali 
por diante irremediavelmente estéril porque, por circunstancia digna de nota, 
as famílias vegetais que surgiram subsecutivamente no terreno calcinado, 
eram sempre de tipos arbustivos enfezados de todo distintos dos da selva 
primitiva. O aborígine prosseguia abrindo novas roças, novas derrubadas, 
novas queimas, alargando o círculo dos estragos em nova caapueras, que 
ainda uma vez deixava para formar outras noutros pontos [...] Veio depois o 
colonizador e copiou o mesmo proceder (CUNHA, 1902, 2004, p.57-58). 
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No entanto, de acordo com pesquisas recentes, as constatações acerca dos hábitos 

agrícolas dos nossos antepassados são acompanhadas de ressalvas, no sentido de considerar 

que a floresta tropical, em seu estado natural, se constitui num meio inóspito aos seres 

humanos. Assim, está claro que a pressão exercida sobre a floresta pelas comunidades 

indígenas se deu na medida das suas necessidades, certamente inferiores ao grau de 

transformação impresso ao meio natural pelos colonizadores. O sistema de produção 

implantado pela “segunda leva de invasores humanos” foi responsável por profundas 

alterações na paisagem, resultado da supressão quase completa da cobertura vegetal original e 

sua, quase imediata, substituição: “Essas espécies domesticadas trazidas para o Brasil foram 

plantadas em campos queimados, empregando-se quase as mesmas técnicas dos tupis e 

valendo-se da surpreendente fertilidade inicial da bio-massa florestal reduzida a cinzas” 

(DEAN, 1996, p.74).  

Em 1915, no artigo intitulado Projeto de Lei Florestal (REVISTA BRAZIL..., 1915, 

n°99), o eminente botânico M. Pio Corrêa solicitava ao Congresso Nacional que desse 

andamento a um projeto de lei florestal que aguardava discussão e julgamento:  

 

Estamos no primeiro mês das ‘queimadas’ e por isso este apelo ao 
Congresso parece ser oportuno. Não se esqueça que a esta hora, em toda a 
parte habitada do país, fora dos núcleos de população, o simpático e ingênuo 
caboclo afia o gume de seu machado – um pequeno machado demolidor das 
maiores florestas – e depois vai, cantarolando pelas picadas, até a mata 
virgem ou aos caapuêrões mais próximos, onde, semi-alegre e 
despreocupadamente, prossegue na sua secular e devastadora faina; e o som 
monótono das machadas, quebrando o silencio da natureza, já afugentados 
todos os animais, é de quanto em quando interrompido pelo estalar das 
madeiras rachando-se e pelo fragor dos gigantes vegetais que tombam, sem 
que os dirigentes escutem o pavoroso eco que morre entre as quebradas das 
serras, sem lograr invadir e espalhar-se pelo palácios governamentais e 
legislativos. Assim se continuam, sob o olhar indiferente dos Governos 
contemporâneos, as derrubadas que os primitivos aborígines iniciaram em 
nossas opulentas matas – tesouro de que se há de reconhecer o verdadeiro 
valor quando dele pouco ou nada existir... (REVISTA BRAZIL..., 1915, 
n°99, p.301). 

 

Os termos utilizados pelo autor são sugestivos – enquanto o caboclo é “ingênuo”, o 

aborígine é “primitivo”. É possível identificar, tanto no texto de Euclides da Cunha, quanto no 

de Pio Corrêa, uma visão negativa dos indígenas. É atribuído aos silvícolas, o peso de 

iniciarem a derrubada das matas e, dessa forma, apontados como os responsáveis pela herança 

das queimadas e pela demolição do opulento tesouro natural, prestes a desaparecer. Quanto ao 
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“simpático e ingênuo caboclo”, estava apenas cumprindo um desastroso legado, ao continuar 

a tarefa iniciada pelos primitivos habitantes do Brasil.  

Ideia semelhante foi escrita por Victor Viana no artigo intitulado Política Florestal – 

Exemplos e Fórmulas (REVISTA BRAZIL FERRO-CARRIL, 1923, n°316). Assim o 

jornalista se referiu a sociedade indígena:  

 

O Brasil tem disposições naturais para a floresta de tal ordem que, apesar 
dos índios e dos primeiros colonizadores e apesar dos atuais exploradores, 
que há tanto tempo derrubam matas, ainda apresentam uma área de bosque, 
que é talvez incomparável (REVISTA BRAZIL FERRO-CARRIL, 1923, 
n°316, p.458). 

 

Viana vai além da imagem de precursores do desmatamento. Ao equiparar índios, 

colonizadores e exploradores, o autor responsabiliza a todos igualmente, com a ressalva de 

que a situação florestal do país era preocupante embora estável, apesar da atuação desses 

grupos (ibid). Felizmente, com relação à questão do desmatamento, foi feita justiça ao povo 

indígena. A historiografia nacional reconheceu a sua dignidade, elevado à categoria de um dos 

três povos formadores da nação brasileira. A revisão dessa postura negativa atribuída às 

práticas agrícolas dos nossos primitivos habitantes só se deu na atualidade, como indica o 

Manifesto Ecológico Brasileiro escrito em 1976, encabeçado por José Lutztemberger e 

representado por dez organizações ecologistas:  

              

O índio, muitos milênios antes da chegada do homem branco, já havia 
alcançado situações de equilíbrio estável em seu ambiente. No mar da 
Natureza intacta, as derrubadas do índio, pequenas e a grande distância uma 
das outras, constituíam até vantagem ecológica, pois acrescentavam 
diversidade ao sistema. Nestas clareiras vingavam os organismos pioneiros, 
as plantas e os animais das comunidades de recuperação, que são os tecidos 
cicatrizantes dos ecossistemas (DIEGUES, 2000, p. 128). 

 

Tal quais os índios, imputou-se também aos negros a culpa pelo desflorestamento do 

Brasil. É interessante notar que a história oficial, escrita por pensadores moldados pelo 

conhecimento e espírito científico gestados no continente europeu – portanto detentores da 

herança colonial, embora críticos em relação àquele passado recente –, buscava vilões nos 

outros vértices do triângulo formador do povo brasileiro, praticamente isentando de 

responsabilidade o branco colonizador. Donald Worster (1991, p.198) chama esse período de 

velha história, definida como aquela em que “o único assunto importante era a política e o 



 

 

175

único campo de interesse era o Estado-Nacional”. Segundo o autor, havia a certeza de que o 

passado fora integralmente controlado ou representado por alguns grandes homens ocupantes 

de cargos de poder nacional. 

José Bonifácio de Andrada e Silva foi, ao mesmo tempo, um desses grandes homens 

e um historiador; um exemplo da sua atuação pode ser constatado na Representação à 

Assembléia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil Sobre a Escravatura 

(CALDEIRA, 2003) – projeto apresentado em 1823, antes que a Assembléia fosse dissolvida 

em 24 de novembro, no evento que ficou conhecido como “a noite da agonia”, quando o 

Imperador Dom Pedro I mandou invadir o recinto, prender e exilar alguns deputados, entre 

eles aquele que havia sido seu Ministro do Império e Patriarca da Independência. Segundo 

Jorge Caldeira (2002, p.31), Bonifácio propunha medidas graduais de supressão da escravidão 

e a incorporação dos índios à sociedade, pois tinha ciência que a escravidão desses dois 

grupos era considerada uma atividade econômica normal e lícita pela “imensa maioria dos 

brasileiros”. 

A citada Representação procurava mostrar a necessidade de um novo regulamento 

para promover a civilização geral dos índios e a necessidade de abolir o tráfico de escravos, 

porém resulta na atribuição de um caráter depreciativo aos contingentes populacionais que 

parece defender: “Como poderá haver uma Constituição liberal e duradoura em um país 

continuamente habitado por uma multidão imensa de escravos brutais e inimigos?” (ibid, 

p.203). A argumentação segue uma linha de pensamento que parte da ideia de que a presença 

dos escravos deixava a população “frouxa e preguiçosa”, portanto, seria necessário inverter a 

ordem das vicissitudes humanas no Brasil: 

 

O luxo e a corrupção nasceram entre nós antes da civilização e da indústria; 
e qual será a causa principal de um fenômeno tão espantoso? A escravidão, 
senhores, a escravidão, porque o homem que conta com os jornais de seus 
escravos vive na indolência e a indolência traz todos os vícios após si 
(CALDEIRA, 2002, p.204). 

 

Assim, Bonifácio defendia que os brasileiros poderiam cuidar dos próprios campos, 

tal qual se faz na Europa e em outros países que não possuíam escravos e não morreram de 

fome. O texto é coerente ao defender a necessidade de evolução das lavouras com a adoção 

das técnicas agrícolas, mas a contundente crítica toma como alvo o trabalho cativo dos negros 

escravos:  
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Demais, uma vez que acabe o péssimo método da lavoura de destruir matas e 
esterilizar terrenos em rápida progressão, e se forem introduzindo os 
melhoramentos da cultura na Europa, de certo com poucos braços, à favor 
dos arados e outros instrumentos rústicos, a agricultura ganhará pés 
diariamente, as Fazendas serão estáveis, e o terreno,  quanto mais 
trabalhado, mais fértil ficará. A Natureza provida, e sábia em toda e qualquer 
parte do Globo dá os meios precisos aos fins da sociedade civil, e nenhum 
pais necessita de braços estranhos e forçados para ser rico e cultivado [...] 
Além disso, a introdução de novos africanos no Brasil não aumenta a nossa 
população, e só serve de obstar a nossa indústria [...] As artes não se 
melhoram; as máquinas, que poupam braços, pela abundância extrema de 
escravos nas povoações grandes, são desprezadas. Causa raiva, ou riso, ver 
vinte escravos ocupados em transportar vinte sacos de açúcar, que podiam 
conduzir uma ou duas carretas bem construídas com dois bois ou duas bestas 
muares. A lavoura no Brasil, feita por escravos boçais e preguiçosos, não dá 
lucros com que homens ignorantes e fantásticos se iludem (CALDEIRA, 
2002, p.205-206). 

 

Dois pontos importantes desse discurso devem ser ressaltados, a preocupação com a 

conservação das matas e o estado de acomodação da população. Apesar da defesa das 

florestas estar relacionada com a manutenção desse recurso para as gerações futuras – não em 

termos de biodiversidade, como entendido hoje, mas para ser usado como fonte de energia, 

material de construção ou outras diversas aplicações possíveis da madeira –, os termos 

utilizados revelam a posição inferior destinada aos negros na sociedade. Pois, uma vez 

executada a proposta em pauta, “nossas matas preciosas em madeiras de construção civil e 

náutica não seriam destruídas pelo machado assassino do negro, e pelas chamas devastadoras 

da ignorância” (ibid, p.216, grifo nosso). 

O equacionamento dessas questões sociais se deu lentamente e, para alguns autores, 

teve resultado satisfatório. Para Darcy Ribeiro (2006, p.226), “a grande herança histórica 

brasileira é a façanha de sua própria constituição como um povo ética, nacional e 

culturalmente unificado”. O desejo de unificação, expresso por Bonifácio na proposta acima 

referida, tinha o objetivo maior de acabar gradualmente os vestígios da escravidão para ver o 

Brasil transformado numa “nação homogênea, sem o que nunca seremos verdadeiramente 

livres, respeitáveis e felizes” (CALDEIRA, 2002, p.202).  

No que se refere a pouca disposição para o trabalho e a “dependência” do trabalho 

escravo verificado entre a população brasileira, talvez uma das explicações possíveis seja o 
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apego às tradições fidalgas de Portugal, segundo as quais as funções humildes e plebéias112 

eram totalmente impróprias ao cidadão honrado. De acordo com o livro Privilégios da 

Nobreza e Fidalguia de Portugal (OLIVEIRA, 1806), escrito no início do século XIX por 

Luiz da Silva Pereira Oliveira – Cavaleiro professo na Ordem de Cristo, Corregedor da 

Comarca de Miranda do Douro e sócio da Real Academia das Sciencias de Lisboa –, os 

ofícios mecânicos são incompatíveis com a nobreza e destrutivos de seus privilégios. Por isso, 

acreditava-se ser necessário que o Fidalgo “se abstenha inteiramente de exercê-las na firme 

certeza de que obrando o contrario fica renunciando e perdendo o pomposo título de nobre” 

(ibid, p.181).  

Dita o censo comum que a primeira parcela lusa do povo brasileiro se constituiu de 

aventureiros, não raro desterrados, e demais representantes legítimos do que havia de pior na 

estratificação social portuguesa, vindos em busca de riquezas ou expulsos da terra natal. No 

entanto, há grande probabilidade dessa imagem ter sido criada e alimentada no seio da própria 

elite de Portugal para exacerbar as diferenças entre ela própria e a elite luso-brasileira – 

enriquecida nos trópicos e, provavelmente, aspirante aos privilégios da Corte.  

Segundo Darcy Ribeiro (2006, p.17), a sociedade e a cultura brasileiras são 

conformadas como variantes da versão lusitana da tradição civilizatória européia ocidental, o 

que sugere que o colonizador português buscou estabelecer aqui uma estratificação social 

semelhante à metrópole, portanto imbuída dos seus valores e regras, incluindo a fidalguia. Ao 

explanar sobre a lusitanidade, como uma das matrizes étnicas brasileiras, Ribeiro afirma: “O 

enxame de invasores era a presença local avançada de uma vasta e vetusta civilização urbana 

e classista” (ibid, p.34). 

Em Portugal, as tradições fidalgas tiveram tamanha importância que chegaram a se 

constituir em óbice para a educação profissional, embora seja possível afirmar que a nobreza 

portuguesa não era avessa ao estudo e ao trabalho – diversos fidalgos desempenharam funções 

administrativas no Brasil, entre os quais o Governador-Geral Tomé de Souza. Na história 

daquele país tem lugar de destaque o Infante Dom Henrique, terceiro filho do Rei João I, 

considerado um dos maiores responsáveis pela expansão marítima portuguesa. Entre 1419 e 

1460, ano da sua morte, o príncipe se dedicou à navegação e mesmo não tendo participado 

pessoalmente de nenhuma expedição exploradora, ganhou dos historiadores o epíteto de O 

Navegador, que “Talvez tenha fundado uma escola de navegação em Sagres, no sul de 

                                                
112 “São ocupações plebéias, segundo as expressões de alguns autores, aquelas que se exercitarão com operações 
manuais, e que dependem mais do trabalho do corpo, que do espírito” (OLIVEIRA, 1806, p.182-183). 
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Portugal, mas não existem provas disso” (ALLAN, 1991, p.16). O fato é que, como mestre da 

Ordem de Cristo e Governador do Algarve, financiou inúmeras expedições ao longo da costa 

africana e monopolizou o comércio ao sul do Cabo Bojador.  

Portanto, supõe-se que os fidalgos portugueses cultivaram o gosto pelas ciências, 

tanto que em 1562 foi fundada a Escola Particular de Moços Fidalgos do Paço da Ribeira, 

“criada para a instrução do jovem futuro rei – Dom Sebastião – e alguns poucos jovens nobres 

destinados a ocupar posições de mando no Reino e nas Conquistas” (BUENO apud 

MIRANDA, p.103). De acordo com Bruno Romero Ferreira Miranda (2005, p.102), trata-se 

da primeira instituição voltada para o ensino da Arquitetura Militar113 em Portugal. No 

entanto, uma dissonância se evidenciou entre o ensino profissional e a conduta fidalga: 

 

De início, a profissão estava relacionada à educação de jovens nobres, mas 
no decorrer do século XVII passaria a compor uma atividade educacional 
militar aberta a outras camadas menos abastadas, uma vez que a atividade 
mecânica da medição servia de entrave à inclusão da fidalguia na profissão 
(MIRANDA, 2005, p.102). 

 

Não obstante o prestígio da profissão na hierarquia militar, uma vez que se tratava 

de um cargo superior diretamente relacionado ao Rei, o desempenho de atividades 

corriqueiras, inerentes ao ofício da Arquitetura Militar, mas que demandavam esforço físico 

foi o suficiente para afastar os jovens fidalgos do exercício profissional. Essa questão ilustra o 

quão profundo se encontrava arraigada a divisão de classes na sociedade portuguesa, para 

quem somente os desafortunados “ganhariam o pão com o suor das mãos”, no sentido de 

receber remuneração por desempenhar uma função mecânica. Isso permite supor que a 

dignidade da nobreza impunha a vassalagem, ou pior, a escravidão, principalmente no caso do 

Brasil. 

Em seu estudo, O Publico e o Privado no Ensino Agrícola no Maranhão, Jean 

Magno Moura de Sá (2010) explica as origens do desprestígio imputado à classe trabalhadora 

e as conseqüências dessa herança na formação da sociedade brasileira:  

 
                                                
113 Inicialmente, o termo “engenharia” era empregado como uma ramificação da arquitetura. A dissociação desta 
aconteceria somente no século XVIII, na França. Nos manuais de Manuel de Azevedo Fortes, a expressão usada 
para designar a profissão de engenheiro era a de arquiteto militar, assim como naquele período as “Academias 
Militares” eram denominadas como “Aulas de Fortificação” ou “Aulas Militares”. Com a profissionalização 
desse ofício, o arquiteto civil, que até então se ocupava de obras militares, cedeu espaço à figura do engenheiro 
militar, o qual além de estar ligado ao corpo marcial aproximava-se também do corpo de artilheiros 
(MIRANDA, 2005, p.102). 
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Sobre o trabalho manual, de forma geral, o mesmo era visto de forma 
menosprezada e repugnante, seja pela herança cultural da antiguidade 
clássica vinda com os colonizadores ibéricos, em sua maioria católicos, seja 
pela identificação entre trabalho manual e escravidão, fruto do modelo 
econômico vigente por muito tempo na história do país, que gerava aversão 
ao trabalho como forma de se distinguirem homens livres dos escravos, os 
quais estavam afeitos, pela condição de cativos e pelas ameaças dos castigos, 
ao trabalho manual [...] Essa moral pregada por proprietários e missionários 
religiosos foi absorvida pela sociedade e ocasionou sérias complicações 
quando se objetivou mudá-la com vistas a se qualificar a mão-de-obra livre 
para o trabalho, tal era o menosprezo para com o trabalho e o estigma que o 
mesmo imputava a quem lhe dedicasse o tempo (SÁ, 2010, p.1). 

 

Dessa forma, ficou comprometida a evolução científica, uma vez que a elite 

brasileira, arraigada a essa mentalidade, não se dedicou às atividades que demandavam 

experimentar, construir maquinas ou engenhosidades: 

 

Criada e plasmada dentro de uma tradição colonial e de dependência, 
agravada pela economia baseada no regime escravocrata, a cultura brasileira 
moldou-se no âmbito do teórico e do literário, não se ocupando muito das 
coisas de Ciência e Tecnologia. Já que o trabalho e a técnica eram 
atribuições de escravos, a elite nacional desprezava as atividades manuais. 
Em conseqüência, não se sentia atraída pela experimentação, chave mestra 
da ciência, e ficava pouco à vontade frente às questões tecnológicas. 
Contudo, isso não significa que não tenha havido em nossas terras 
manifestações brilhantes de aptidão técnica e gênio cientifico. Para constatar 
esse ponto, baste ver os trabalhos do padre Bartolomeu de Gusmão 
inventando o aeróstato no século XVIII, de José Bonifácio de Andrada e 
Silva realizando investigações reconhecidas internacionalmente na área da 
mineralogia no século XIX [...] (MOTOYAMA et al, 2004, p.18). 

 

Assim, o cultivo dos campos ficou a cargo do trabalho escravo. No início, essa tarefa 

coube aos índios, que, para desempenhá-la utilizaram os recursos que dominavam e as poucas 

ferramentas que conheciam. Logo, passaram à história como precursores dos incêndios 

florestais, ou queimadas, injustamente responsabilizados por disseminar entre os 

colonizadores seus hábitos primitivos, como foi mencionado anteriormente. Aos poucos, os 

negros escravos ocuparam todos os postos de trabalho nas grandes plantações. Na condição de 

estrangeiros, sem nada conhecerem do clima, da terra e das culturas que lhe foram destinadas 

e sem opção de escolha, esses escravos executaram o que lhes foi determinado, mas restaram 

acusados de manejar “machados assassinos”. A esse respeito, afirma Warren Dean:  

 

No Brasil, a implantação de uma enorme população escrava iria tornar 
impraticável a reprodução da base camponesa da Península Ibérica. Para a 
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Mata Atlântica, os perigos eram imensos, porque uma sociedade baseada na 
mão-de-obra compulsória não levava em conta o ambiente (DEAN, 1996, 
p.74). 

 

São largamente conhecidas e estudadas as consequências da ausência de 

planejamento nas atividades agrícolas e pecuárias, ao longo dos períodos colonial e 

monárquico. Todavia, a mais importante delas foi que a República não pôde mais ignorar as 

questões referentes ao manejo dos recursos naturais. Assim, o processo de modernização do 

país teve que promover a evolução da agricultura, com a necessidade premente de superação 

de técnicas com séculos de atraso e da falta de interesse neste aspecto. A relação entre a 

sociedade e a natureza poderia ter sido outra se nossos antepassados tivessem dedicado mais 

atenção aos ensinamentos agrícolas e desenvolvido um olhar mais científico em relação ao 

mundo natural. Se a agricultura é prática, depende de máquinas e instrumentos próprios, 

também é teórica e deve ser alimentada por conhecimentos diversos. Foi com essa idéia em 

mente que José Bonifácio propôs a Necessidade de uma Academia de Agricultura no Brasil 

(CALDEIRA, 2002, p.66-82)114. 

As ideias contidas nessa memória, incontestavelmente à frente do contexto brasileiro 

da época, se moldaram durante a formação de Bonifácio na Universidade de Coimbra115, 

centro irradiador do espírito ilustrado que atingiu Portugal no século XVIII – “O Século das 

Luzes”. De acordo com Hugo Segawa (1996, p.111), a introdução dessa mentalidade se deu 

no reinado de D. José I (1714-77) e foi exercida por D. Sebastião José de Carvalho e Melo 

(1699-1782), o Marquês de Pombal, que “visando situar a inteligência portuguesa na 

perspectiva racionalista que se desenhava no resto do Velho Mundo”, orquestrou profundas 

reformas na Universidade de Coimbra. 

Em Portugal, o impulso dado às ciências naturais, em particular à botânica e 
seus desdobramentos enquanto exploração econômica ao final do século 18, 
deveu-se à reforma pombalina da Universidade de Coimbra, em 1772, e à 
fundação da Academia Real de Ciências de Lisboa, em 1779 [...] Domingos 
Vandelli (ca.1730-1816), o italiano que se tornou diretor do Real Jardim 
Botânico de Lisboa, foi um dos maiores ideólogos da valorização da 

                                                
114 Extraído de Obra Política de José Bonifácio, vol.II, pp.35-48 (CALDEIRA, 2002). 
115 Em 1783 José Bonifácio partiu para Coimbra e começou a frequentar o curso de Direito da Universidade. 
“Ele encontrou uma faculdade às voltas com a reforma encetada pelo marquês de Pombal, uma década antes da 
chegada do novo aluno a Portugal. Nesta reforma, a idéia era dotar a elite com algo mais que o ensino tradicional 
para ocupantes de cargos tradicionais. A introdução de um curso de Filosofia – com um currículo que incluía as 
atuais matérias de Física, Química e Biologia – e outro de Matemática indicava a nova direção: formar pessoas 
com mentalidade científica. José Bonifácio soube aproveitar esta oportunidade para encontrar um novo espaço”. 
O conhecimento acumulado o levou a um círculo em que raríssimos brasileiros entravam: o da elite intelectual 
portuguesa, aceito como sócio na Academia de Ciências de Lisboa. (CALDEIRA, 2002, p.12-13). 
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agricultura na economia portuguesa, tendo publicado trabalhos como 
Memória sobre a preferencia que em Portugal se deve dar à agricultura, ou 
o Diccionario dos termos technicos da Historia Natural extrahidos das 
obras de Linnéo e a memoria sobre a utilidade dos jardins botânicos 
(SEGAWA, 1996, p.112-113). 

 

Em sintonia com o pensamento português, Bonifácio definiu a Agricultura como a 

“primeira fábrica da indústria humana e a mais interessante de todas” e justifica a criação de 

uma Academia – a exemplo das Academias Literárias – para “o zelo do bem público, e o 

amor da pátria e da dignidade, e esplendor do estado” (CALDEIRA, 2002, p.67). O 

estabelecimento proposto deveria se localizar na Corte e nas “cabeças” das principais 

províncias do Brasil. O plano de estudos deveria necessariamente ser formado dos 

“conhecimentos naturais, civis, mecânicos, e de qualquer outra denominação, tendentes ao 

fim proposto”. Tal fim seria, entre outros, formar “novos agricultores e outros tantos 

servidores do Estado” e multiplicar os “meios de adquirir novas riquezas, até agora 

desconhecidas, e que se acham sepultadas nos sertões, os quais ao presente só nos causam 

susto, medo e terror” (ibid, p.69). 

Dessa forma, Bonifácio via, na agricultura, múltiplas funções e, em sua valorização, 

depositava grandes esperanças: ampliar a riqueza material e desbravar os sertões – o que não 

era tarefa fácil e que levaria pelo menos um século para começar a se concretizar. A 

Academia imaginada por esse homem, à frente do seu tempo, ainda formaria multiplicadores 

dos saberes agrícolas e ilustraria as mentes do país: “Pertence, pois, aos nossos acadêmicos a 

mui digna honra de instruir o pobre lavrador, e de o conduzir pela mão ao estado venturoso 

que lhe desejamos” (ibid, p.79). Sempre presente em sua obra, a preocupação com a 

conservação das matas encontrava-se contemplada: 

 

Ela [a agricultura] ensina, conhecida a natureza do campo que se deseja 
aproveitar, [...] Como se devem formar bosques e conservar matas, formar 
viveiros de árvores frutíferas e as regras privativas, geralmente não 
observadas, de as transplantar, assim como as outras, de melhorar e de variar 
quase ao infinito os seus respectivos frutos pelo meio da enxertia. De que 
maneira se devem recolher mais proveitosamente as produções agrárias, e se 
hão de conservar (BONIFÁCIO apud CALDEIRA, 2002, p.79) 

 

Não há dúvida que eram ideias avançadas para o Brasil do início do século XIX, o 

que pode ser confirmado pelo comentário feito pelo botânico Álvaro da Silveira na virada do 

século: “Plantar uma árvore é o que ninguém, absolutamente ninguém, julga ser uma coisa 
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ligada à exploração agrícola” (DEAN, 1996, p.210). Para Bonifácio, três estabelecimentos 

eram da maior importância para a execução do seu projeto: “um jardim botânico na capital do 

império, assim como em cada uma das cidades, nas quais se devem estabelecer as academias 

filiais, outros tantos laboratórios químicos, e igual número de escolas de máquinas agrícolas” 

(CALDEIRA, 2002, p.80). Os Jardins e Hortos Botânicos terão grande importância nesse 

período de valorização da agricultura e seriam fundamentais para desenvolver as experiências 

de aclimatação da vegetação permutada entre as colônias portuguesas. Em sua Memória, 

Bonifácio define as características necessárias a esses espaços, “dos quais tanto depende a boa 

agricultura”: 

 

Mas para que os jardins satisfaçam amplamente o fim que nos propomos, 
seria muito para desejar que a situação deles fosse imediata às cidades 
acadêmicas, que a sua extensão fosse grande, que os edifícios destinados 
para as sessões acadêmicas se erigissem dentro dos mesmos jardins, e que a 
direção econômica e governo deles se cometesse inteiramente aos cuidados 
da dita academia. Desta maneira os jardins ofereceriam às cidades um belo 
ornamento, aos acadêmicos e à mocidade estudiosa muitas comodidades 
para as suas observações e estudos, aos cidadãos muito honestos prazer e 
mais uma escola de civilidade, e finalmente às experiências agrárias um 
lugar seguro e próprio para se realizarem projetos que devem formar os mais 
sólidos fundamentos da estabilidade e fortuna pública (CALDEIRA, 2002, 
p.80-81). 

 

Talvez, o modelo de inspiração desse ex-aluno da Universidade de Coimbra fosse o 

Jardim ali construído durante a Reforma Pombalina. De acordo com o Projecto de 

Candidatura da Universidade de Coimbra a Património Mundial (UNESCO, s.d), “O horto 

botânico, assim designado, surgia no âmbito da filosofia natural em apoio ao museu de 

historia natural, instituído durante a reforma, como integrante do reconhecido mérito também 

prestado às espécies fitologicas” (ibid, p.24). Esta instituição veio a se afirmar como a mais 

importante do seu gênero em Portugal, dotada de “espécies primeiramente vindas de Lisboa e, 

seguidamente, das mais recônditas paragens do Império e do planeta, algumas bastante raras, 

imponente e de manifesta longevidade” (ibidem). 

A Academia de Agricultura, pensada por Bonifácio, não se concretizou, mas os 

Hortos Botânicos se tornaram realidade e se disseminaram pelo Brasil. Segundo Segawa 

(1996), em 1796 uma Carta Régia, dirigida ao governador do Pará, “inaugurava oficialmente 

a política de implantar na colônia uma série de estabelecimentos botânicos voltados para o 

intercâmbio de plantas úteis à economia portuguesa”. Segundo o autor, a escolha da Capitania 

do Pará se justificava pela posição estratégica em relação a Amazônia, “objeto de interesse 
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botânico e zoológico” e “de reconhecimento das drogas do domínio dos indígenas 

amazônicos” (SEGAWA, 1996, p.113); porém, outras Capitanias Gerais116 contariam com 

recintos semelhantes. O Aviso Régio de 19 de novembro de 1798 foi expedido recomendando 

a organização de jardins botânicos em Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e São Paulo, tendo 

como modelo e repertório de plantas o horto de Belém, com a mesma finalidade: 

 

As primeiras tentativas da coroa portuguesa de organizar jardins no Brasil 
estão relacionadas com a preocupação do final do século 18 em fomentar o 
conhecimento sobre as possibilidades econômicas da flora local e a exótica. 
A iniciativa tinha um caráter científico, agrícola e econômico: o objetivo era 
implementar hortos botânicos em que se pudessem aclimatar plantas úteis ao 
desenvolvimento do comércio de especiarias na Europa e ampliar o 
conhecimento sobre novas variedades nativas que pudessem competir com 
as culturas tradicionais cultivadas no Oriente (SEGAWA, 1996, p.109-110). 

 

Inicialmente voltados aos interesses econômicos da Coroa Portuguesa, esses Hortos 

e Jardins Botânicos se implantaram nas principais províncias117 do país. O mais célebre deles 

surgiu no Rio de Janeiro por iniciativa de Dom João VI – educado sob os preceitos iluministas 

e tencionava preparar a cidade para a nova condição de sede da Corte Portuguesa. Em 13 de 

junho de 1808, junto a uma fábrica de pólvora instalada num antigo engenho de cana-de-

açúcar, criou-se o Jardim da Aclimação – seu objetivo era aclimatar especiarias, como noz-

moscada, cânfora, manga, cravo, canela, laranja, entre outras. Naquele mesmo ano, em 11 de 

outubro, o jardim seria renomeado com Real Horto e, posteriormente, recebeu a denominação 

de Jardim Botânico, atualmente conhecido.  

Aos poucos, esses espaços assumiram outras funções, seja como opção de lazer para 

a população ou de apoio ao ensino profissional, quando se criou as primeiras Escolas de 

Agricultura, tal qual pretendia José Bonifácio. Morto em 1838, aos setenta anos, o Patriarca 

não veria concretizado o seu projeto, mas outras vozes reclamariam a implantação do ensino 

agrícola no Brasil. Uma dessas reclamações veio do Marechal de Campo Henrique de 

                                                
116 No período Pombalino (1750-1777), a capital foi transferida da Bahia para o Rio de Janeiro (em 1763). Todas 
as capitanias hereditárias haviam desaparecido e o Brasil estava dividido em nove capitanias gerais (Pará, 
Maranhão, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso) e oito 
subalternas (Rio Negro, Piauí, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul). 
117 Foram criados: o Jardim Botânico de Pernambuco (sediado em Olinda), em 1811; o Passeio Público de 
Salvador, em 1815; o Jardim Botânico de Minas (localizado em Ouro Preto) e o de São Paulo, em 1825 e o 
Passeio Público de Curitiba, em 1886. (SEGAWA, 1996, p.113-142). 
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Beaurepaire-Rohan, quando era Presidente da Província da Paraíba, em discurso à Assembléia 

Legislativa no ano de 1858:  

 

Em nosso país, quase que não consiste a instrução pública, senão no ensino 
puramente literário. Logo que alguma localidade manifesta alguns sinais de 
opulência, qualquer que seja aliás a indústria a que ela deva sua riqueza, 
trata-se de a dotar com uma cadeira de latim, a que ao depois se seguem a de 
retórica e filosofia. Considerada a questão pelo lado econômico, é esse, no 
meu modo de ver, um erro muito prejudicial. As vocações industriais são 
providencialmente mais numerosas do que as vocações literárias; […] 
Entretanto, são essas escolas o único recurso, que tem atualmente à sua 
disposição o pai de família, que deseja ver bem educados seus filhos, e desta 
sorte, mal encaminhando o ensino, contrariam-se as vocações, arruínam-se 
as fortunas, e cria-se a classe importuna dos aspirantes a empregos públicos. 
[…] Assim pois, senhores, tendo nós de proceder a um pequeno ensaio, 
espero que a escola de agricultura, convenientemente organizada, algum 
serviço preste à nossa indústria. Ela vai, ao mesmo tempo, servir de asilo a 
muitas crianças que, privadas de família, ou tendo-as sem fortuna, serão 
educadas sob os auspícios da província em que nasceram (ROHAN, 1878, 
p.17). 

 

A primeira tentativa de criar um Curso de Agricultura no Brasil ocorreu na Bahia, 

resultado indireto da visita de Dom Pedro II em 1859, quando decidiu criar Institutos de 

Agricultura em algumas províncias para solucionar os problemas agrícolas brasileiros – entre 

outros motivos, resultado da retração do mercado internacional e da consequente diminuição 

do lucro com as exportações. Em Salvador, o Imperador assinou o Decreto n° 2.500-A, de 01 

de novembro de 1859, criando o Imperial Instituto Bahiano de Agricultura. Uma das 

incumbências desse Instituto era fundar uma Escola Agrícola, mas foram necessários 

dezessete anos para que isso se tornasse realidade. Surgiram diversas dificuldades, entre elas 

as sempre presentes restrições orçamentárias. Porém, para Guy Capdeville (1991, p.229), as 

primeiras tentativas de instalar o ensino superior agrícola no Brasil enfrentaram a indiferença 

das elites e o desinteresse da população. 

 

A agricultura nacional, baseada no latifúndio, na monocultura de exportação, 
no trabalho escravo, na abundância de terras novas e férteis e no descaso 
pelo manejo e conservação do solo, exigia muito pouca diversificação e 
quase nenhuma qualificação da força de trabalho. Segue-se daí que nenhum 
serviço a escola tinha a lhe prestar, no que se refere à formação de mão-de-
obra. [...] Não havia, pois, razões para o governo criar escolas agrícolas, nem 
mesmo outra escola qualquer, no campo. A agricultura, praticada por 
escravos e ex-escravos, não era exercida "profissionalmente". [...] Qualquer 
um poderia exercê-lo; daí seu desprestígio. Esse ofício não envolvia perícia 
técnica que precisasse ser aprendida, e é justamente por isso que qualquer 
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um poderia exercê-lo. Para que estudá-lo, então? (CAPDEVILLE, 1991, 
p.229-230). 

 

Somente em 23 de junho de 1875, que Dom Pedro II pôde publicar o Decreto n° 

5957, que criava a Imperial Escola Agrícola da Bahia, no Engenho São Bento das Lages. Na 

sua longa existência, essa Instituição passou por sérias dificuldades financeiras e foi relegada 

ao ostracismo, chegando a fechar suas portas em mais de uma ocasião; no entanto, conseguiu 

se manter mediante inúmeras transformações e hoje integra a Universidade Federal da Bahia. 

A segunda escola surgiu em 1883 no Rio Grande do Sul, na cidade de Pelotas. Outras Escolas 

surgiram, mas segundo Capdeville, as experiências não foram mais animadoras porque o 

governo se recusava a conceder recursos. Entre os cursos surgidos, a metade foi extinta antes 

de 1910, de forma que, naquele ano, funcionavam apenas os cursos de Pelotas/RS, de 

Lavras/MG e de Piracicaba/SP, todos em dificuldade e com pouquíssimos alunos (ibid, 

p.236). 
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6.2. Acerca de Águas e de Florestas – Os Códigos 

As preocupações em torno da proteção da natureza e, principalmente, da conservação 

dos seus recursos como estratégia de desenvolvimento futuro, resultou na aprovação de um 

conjunto de leis que se constitui no primeiro arcabouço instrumental e normativo da 

preservação ambiental no Brasil. A urgência da legislação ambiental foi discutida ao longo da 

Primeira República, mas somente foi implantada em todo o território nacional a partir de 

1934, em meio à ebulição política e cultural da década de 1930. Os chamados “anos 30” se 

caracterizaram pelo delicado embate de forças iniciado com a grande crise econômica 

deflagrada pela quebra da bolsa de Nova York, em 1929 e teve como desfecho trágico o início 

da II Guerra Mundial, em 1939. Na Europa, Os movimentos totalitários começam a eclodir, 

com Benito Mussolini na Itália, António Salazar em Portugal, Francisco Franco na Espanha, 

Joseph Stálin na União Soviética, além de Adolf Hitler na Alemanha.  

No Brasil, Getúlio Vargas encabeçada a “Revolução de 30” – movimento armado, 

liderado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul – que culminou com o 

Golpe de Estado que depôs o Presidente da República Washington Luís Pereira de Sousa, 

impediu a posse do Presidente eleito Júlio Prestes e pôs fim à República Velha, ou Primeira 

República. Em 1934 foi promulgada uma nova Constituição e em novembro de 1937 teve 

início o Estado Novo. As eleições para Presidente da República só voltariam a acontecer no 

país em 1945, com a deposição de Getúlio pelos militares. 

A Constituição de 1934, abandonando a postura liberal da Primeira República, 

reconheceu como competência privada da União legislar sobre os bens do domínio federal, ou 

seja, sobre as “riquezas do subsolo, mineração, metalurgia, águas, energia elétrica, florestas, 

caça e pesca” (BRASIL, 1934, Art.5°, XIX, j). Assim foram dadas as condições para a 

aprovação do arcabouço da legislação ambiental brasileira pelo Governo Federal, ao 

promulgar o conjunto de Decretos que há muito freqüentava a pauta das discussões no 

Congresso Nacional. 

De modo que, no ano de 1934 foram promulgados: o Código de Minas (Decreto 

n°24642), que distinguiu a propriedade das fontes de minério da propriedade do solo, 

estatizando assim as minas e jazidas desconhecidas; o Código de Águas (Decreto n°24643), 

que visava controlar e incentivar o aproveitamento industrial das águas, em particular a 

energia hidráulica; o Código Florestal (Decreto n°23793), que reconheceu as florestas como 

bens de interesse comum a todos os brasileiros e limitando os direitos de propriedade sobre as 
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terras devido à utilidade da vegetação que as reveste; e o Código de Caça e Pesca (Decreto 

n°23672), que subordinou ao Ministério da Agricultura os serviços de pesca e tudo quanto 

pudesse concorrer para a defesa e conservação das espécies da fauna e flora, em todo o Brasil. 

 

O Código de Águas 

Esse Código afetou diretamente a indústria de eletricidade e desagradou 

personalidades jurídicas, políticas e os representantes das concessionárias estrangeiras, que 

alegaram a sua inconstitucionalidade – argüição que chegou a ser acatada pelo Tribunal de 

Justiça de São Paulo em 1936, mas foi definitivamente rejeitada pelo Supremo Tribunal em 

1938. Diante da controvérsia, sua aplicação ficou praticamente suspensa durante o governo 

constitucional de Getúlio Vargas. Para Octavio Marcondes Ferraz era necessário fazer uma 

regulamentação, mas o código que fizeram “tinha artigos bárbaros, ditatoriais, que 

espantavam o capital” (DIAS, 1993, p.54). Ferraz alega que o Código “disciplinou muito, o 

que era necessário, mas também levou o setor à paralisação, já que os lucros eram limitados, a 

obtenção de capital para os investimentos era dificultada” (ibid, p.54). Ferraz afirma que 

“ninguém protestou, a não ser as empresas, que sofreram muito com os termos do código” 

(ibid, p.81) e assim explica a crise de energia ocorrida no final da década de 1930, 

anteriormente referida: 

 

Houve carência de energia em conseqüência da hostilidade que se 
estabeleceu contra as empresas elétricas, com a extinção da tarifa-ouro118 e a 
entrada em vigor de leis draconianas e pouco exeqüíveis que se fizeram. As 
empresas pararam de investir e a eletricidade começou a faltar. E só mesmo 
a presença, na divisão de águas, de homens superiores [...] fez com que não 
houvesse colapso de energia elétrica [..] agiram com prudência, foram 
afrouxando, não aplicaram alguns artigos bárbaros. Se aplicassem, a 
eletricidade no Brasil pararia (DIAS, 1993, p.82). 

 

O Código de Águas integrava o novo regime jurídico que promovia uma mudança de 

atitude na gestão dos recursos naturais, que a partir de então passariam a ser regulados pelo 

Estado. De acordo com o Engenheiro Agrônomo Ciro Siqueira (2007), o dirigismo econômico 

de Vargas promoveu uma reforma nacional-estatizante, tornando não-privadas todas as fontes 

de minério e de energia que se podiam vislumbrar à época – cabe salientar que a água e as 

                                                
118 A Cláusula-Ouro consagrou o preceito de que a tarifa deveria ser paga metade em papel e metade em outro ao 
câmbio médio do mês de consumo, sendo extinta em 1933 por decreto do presidente Vargas (CACHAPUZ, 
2001, p.60). 
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florestas representavam os principais recursos como fonte de energia, o que justifica a sua 

estatização.  

Em seu depoimento, o Engenheiro Octavio Marcondes Ferraz demonstra 

estranhamento com o fato de o Governo Federal ter predominância sobre os estados e 

municípios, tornando-se o único poder concedente para os serviços elétricos: “começou a 

mandar, porque tudo era propriedade da União” (DIAS, 1993 p.80). Ora, se na Primeira 

República a política liberal dava grande autonomia às províncias, o Governo 

Constitucionalista de Vargas começava a centralizar o poder. Ferraz se refere a essa fase 

como uma ditadura, embora o Estado Novo só tenha realmente iniciado em 1937: “em 1930 

entrou o período da ditadura, e o assunto não foi muito ventilado” (ibid, p.79). O engenheiro 

se refere a sua participação nos debates acerca da legislação ambiental ocorridos 

anteriormente à Revolução de 1930, uma vez que as discussões remontam a 1907, quando foi 

formulada a primeira proposta do Código de Águas (idid, p.90). 

Outro motivo de insatisfação foi o controle dos lucros, pois segundo Ferraz, “se antes 

a remuneração atingia até 30% e passou a ter por lei o limite Maximo de 10%, o setor deixou 

de ser atrativo e as empresas pararam de investir” (ibid, p.80). Antes da promulgação do 

Código de Águas, não apenas as atividades de produção e distribuição de eletricidade, mas 

todo o setor de serviços públicos havia se tornado uma forma de investimento extremamente 

rentável no Brasil, “atraindo capitais estrangeiros que tão logo passavam a dominar os 

principais mercados brasileiros” (HANSEN, SAES, 2006, p.2). Esses investimentos 

internacionais permaneceram no mercado brasileiro até pelo menos os anos 1950 quando, 

segundo Warren Dean, as usinas foram desapropriadas. O autor afirma que as cento e vinte e 

seis usinas hidrelétricas existentes na região da Mata Atlântica em 1950, eram de propriedade 

privada, sendo as maiores delas de companhias estrangeiras (DEAN, 1996, p.310). 

Tais considerações permitem supor que, apesar do Código de Águas, o setor elétrico 

permaneceu rentável até se tornar um monopólio estatal. Em parte, isso ocorreu porque a 

legislação não foi integralmente aplicada, como foi dito anteriormente; por outro lado, é 

possível supor que as empresas se adaptaram às exigências legais e continuaram a colher os 

dividendos dos grandes investimentos realizados nas primeiras décadas do século XX.  

Segundo Maria Elisabeth Duarte Silvestre (2008), o Código de Águas foi 

modificado por novas leis e decretos-lei e complementado por legislação correlata sobre meio 

ambiente, irrigação e obras contra a seca. Porém, consubstanciou a legislação brasileira de 

águas até a promulgação da Lei 9.433 de 08 de janeiro de 1997, que não o revogou mas altera 
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alguns de seus princípios. Vale salientar que nas discussões desenvolvidas no âmbito do 

combate às secas, que tiveram lugar ao longo da Primeira República e são concernentes às 

fontes consultadas, não foi apontada a necessidade de regulamentar o uso dos recursos 

hídricos; ao contrário do que ocorreu no âmbito da defesa florestal, no qual o imperativo da 

regulamentação ambiental foi apontado constantemente. 

 

O Código Florestal 

O primeiro Código Florestal Brasileiro foi promulgado em 23 de janeiro de 1934, 

finalizando um longo processo de discussão e negociação que oficialmente teve início com os 

trabalhos da Comissão Parlamentar criada em 1920. Anteriormente, um primeiro projeto de 

lei florestal119 havia sido enviado pelo Governo à Câmara no dia 18 de outubro de 1911. Um 

dos seus autores, o botânico Manuel Pio Corrêa, afirmou que o projeto, entregue ao estudo de 

uma comissão especial, “foi apenas aumentar a lista dos projetos ‘encalhados’ na Câmara” 

(REVISTA BRAZIL..., 1915, n°99, p.300-301). Para Corrêa, a maior dificuldade para a 

elaboração do projeto foi harmonizar medias restritivas e interesses particulares. Porém, 

àquela altura já se falava em novo projeto, “como se o anterior fosse inexeqüível [...] Não 

vemos, portanto, razão ou fundamento algum para pôr-se de lado o projeto governamental” 

(ibidem). 

Em algumas discussões que tiveram lugar na Primeira República, a legislação 

florestal, acertadamente, era apresentada como parte da solução para a defesa das florestas; 

como um ponto de partida, apenas o início da reação. Na época, como hoje, a legislação por si 

não teria o poder de resolver os problemas ambientais. Só é eficaz se for acompanhada de um 

sistema de gestão que consiga implementar uma estrutura para a fiscalização, o que se torna 

extremamente difícil se tratando de uma lei tão abrangente como o Código Florestal e de um 

território tão extenso quanto o Brasil. Essa dificuldade era sentida em 1929 no Serviço 

Florestal, que enfrentava dificuldades para por em prática as atribuições resultantes da 

regulamentação aprovada em 1925, como pode ser constatado no Relatório do Ministério da 

Agricultura apresentado ao Presidente da República: 

 

                                                
119 O projeto foi elaborado por uma Comissão de parlamentares e de técnicos, como o Deputado Almirante José 
Carlos de Carvalho, presidida pelo Ministro da Agricultura, com a colaboração do botânico Manuel Pio Corrêa. 
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Quanto às florestas protetoras120, devido a escassez de pessoal, limitou-se o 
serviços às do Distrito Federal. Esse reflorestamento vai tendo melhor 
andamento graças a colaboração do Ministério da Viação, que tem fornecido 
auxilio constante de mão de obra para o plantio de arvores nos lugares 
definidos e condução do pessoal técnico (BRASIL, 1929, p.126-127). 

 

Tendo em vista que a lei só foi publicada em 21 de março de 1935, o Brasil ainda 

teria de esperar mais dez anos para que saísse do plano das ideias o seu o primeiro Código 

Florestal, finalizando um longo processo de discussão e negociação, no qual diversos 

profissionais protestaram contra o atraso em aprovar a lei enquanto se acelerava a destruição 

das florestas brasileiras. Como consequência positiva, e quase imediata, pode ser apontada a 

proteção de áreas naturais na forma de Reservas Florestais, a exemplo da criação dos Parques 

Nacionais de Itatiaia/RJ (1937) e do Iguaçú/RS (1939) e da Floresta Nacional do Araripe-

Apodi/CE (1946)121.  

Nas primeiras décadas do século XX a maioria das florestais brasileiras 

remanescentes estava localizada em terras privadas. Assumindo a incapacidade do Governo 

Federal em mantê-las ou torna-las públicas, o Código Florestal buscou proteger as florestas 

induzindo os proprietários rurais a criar pequenos bosques nos limites dessas propriedades. O 

Governo Vargas ainda decretou algumas medidas adicionais, como o reflorestamento em 

margens de ferrovias e a criação de alguns Parques Nacionais e Estações de Pesquisa 

Florestal. Como a lenha e o carvão estavam na base da matriz energética nacional, o Código 

Florestal procurou proteger as fontes de minério e energia, mediante uma intervenção 

moderada do Estado nas denominadas “florestas protetoras” – localizadas em áreas privadas e 

que tinham funções ecológicas, como o controle de erosão e a manutenção do regime hídrico.  

Como ainda ocorre na atualidade, o Governo não conseguiu impor a ação efetiva do 

Estado ao setor madeireiro, na época uma economia em franca expansão. Assim, a legislação 

procurou compensar a redução do direito de uso pela indenização ao proprietário e previu a 

incorporação de reservas estratégicas ao patrimônio público, algo que na prática nunca 

aconteceu (STRUMINSKI, 2007). A aplicação do Código enfrentou problemas, como a 

                                                
120 A categoria de Florestas Protetoras, definidas de acordo com o regulamento do Serviço Florestal, seriam 
mantidas no Código Florestal aprovado em 1934, o que sugere que essa regulamentação serviu de base para a 
legislação florestal. 
121 É emblemático que a primeira Floresta Nacional seja instituída no Nordeste, precisamente no Estado do Ceará 
– símbolo do flagelo –, tanto no sentido da concretização das propostas de combate às secas, quanto pelo fato de 
vir ao encontro do senso comum sobre o caráter desértico da região. 
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insistência de alguns juízes em não considerar como contravenções florestais os casos 

recorrentes de incêndios, com base na presunção da ignorância ou incompreensão da lei.  

Por outro lado, o próprio Código favorecia concessões, como os reflorestamentos 

com espécies exóticas (mesmo em casos que se tratavam da completa substituição de florestas 

virgens), desde que fossem mantidas as árvores nativas nas margens de rios e nos topos dos 

morros. Além disso, o prazo concedido entre a decretação da lei e a sua entrada em vigor (em 

21 de julho de 1935), atrasou em um ano e meio a regulamentação das reservas florestais e 

permitiu a continuidade do comércio e exportação de madeiras. 

Em 1964, novamente sob um regime totalitário, o General Humberto de Alencar 

Castelo Branco assinou um novo Código Florestal Brasileiro, instituindo a Reserva Legal, que 

obrigava toda propriedade privada na Amazônia a manter metade (50%) da sua área com a 

cobertura vegetal original, o que, na prática, surtiu como efeito contraditório a derrubada de 

metade da floresta amazônica.  

Na última década do século XX o Brasil apresentou um recorde histórico de 

desmatamento e assim, diante da pressão internacional, em 1996 o Presidente Fernando 

Henrique Cardoso aprovou a elevação dos percentuais da Reserva Legal na Amazônia para 

oitenta por cento (as propriedades privadas estavam obrigadas a manter 80% de sua área 

vegetada, mesmo não se tratando mais da vegetação natural). Esse percentual diminuía para as 

áreas de Mata Atlântica (20%) e do Cerrado (30%).  

No presente momento a Câmara dos Deputados discute uma revisão do Código 

Florestal. O debate, que de fato se constitui na elaboração de um novo Código, se transformou 

numa arena de disputa entre as bancadas “ambientalista” e “ruralista”. Em campanha recente, 

a Rede de Mobilização Global “Avaaz” (“voz”, em várias línguas asiáticas) tem procurado 

divulgar o projeto, através da rede mundial de computadores, alertando que as nossas florestas 

irão sofrer um ataque perigoso uma vez que a modificação do nosso Código Florestal 

propiciará a redução dramática das áreas protegidas, o desmatamento e os crimes ambientais. 

Alheia aos protestos, a elaboração do projeto do “Novo Código Florestal” prossegue: 

aprovado na Câmara, foi modificado pelo Senado e voltou para a Câmara no final de 2011. A 

previsão é que seja aprovado em março de 2012. No processo de reformulação do Código 

Florestal, pautado por polêmicas extremadas, um fato passou despercebido. Um sem número 

de discursos inflamados esqueceu-se de mencionar que a Organização das Nações Unidas 
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declarou oficialmente 2011 como o Ano Internacional das Florestas122, com o objetivo de 

sensibilizar a sociedade mundial para a importância da preservação das florestas como 

garantia da vida no planeta. Ao redor do mundo, durante os doze meses do ano, foram 

promovidos eventos com o tema Celebrate Forests for People, comtemplando ações que 

incentivam a conservação e a gestão sustentável de todos os tipos de floresta do planeta, 

mostrando que a exploração das matas sem um manejo sustentável pode causar uma série de 

prejuízos e ameaças à própria vida humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
122 The General Assembly on the report of the Second Committee in 83rd plenary meeting, 20 December 2006 
(<http://www.un.org>. Acesso em 24 nov. 2011, 07:33). 
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No início do século XX a natureza impunha desafios ao rumo da modernização 

brasileira; seja pela peculiar situação geográfica e climática de país tropical, seja pelo seu 

vasto território inexplorado e desafiador. Em termos técnicos, no contexto do liberalismo 

econômico, as características naturais do Brasil se apresentavam, ao mesmo tempo, como 

empecilho e solução. Nesse cenário, duas questões se sobressaem – as Secas e as Florestas: 

ambas carregadas de significados imateriais e de especificidades geográficas e culturais, 

definindo modos de vida e conformando territórios. A seca é um fenômeno climático que se 

materializa em flagelo e a Floresta um ecossistema, cuja concretude se desfaz em cinzas e 

fumaça. Duas faces do mundo natural, que se apresentam e agem de formas em tudo opostas: 

uma castiga o Norte, a outra favorece o Sul; uma é árida, a outra é fecunda; uma é miserável, 

a outra é opulenta. 

Naquele período, se sobressaíam e se entrelaçavam dois símbolos da modernidade, 

capazes de mobilizar aspectos que estão imbricados na defesa florestal e, de forma indireta, na 

relação entre secas e florestas – as estradas de ferro e a eletricidade. Duas grandes conquistas 

humanas, inovações que demandaram grandes investimentos e conhecimento, ambas do 

domínio técnico da engenharia, mas causadoras de grandes impactos ambientais. As estradas 

de ferro foram fundamentais para o desenvolvimento do país, integrando o território nacional 

e fazendo circular pessoas e mercadorias. Integravam o Trio de Propostas do “Combate às 

Secas”, imprescindíveis para levar ajuda às regiões flageladas, salvar vidas e evitar o êxodo 

do Sertão. Possibilitaram escoar a produção rural, levando os produtos aos mercados 

consumidores e portos exportadores, na volta traziam insumos e mercadorias às regiões 

interiores e áreas mais afastadas do litoral. 

No entanto, as fornalhas das locomotivas devoraram florestas, consumindo grandes 

quantidades de madeira para suprir suas necessidades (combustível, dormentes, postes, os 

próprios vagões e o mobiliário). Em compensação, as companhias ferroviárias contribuíram 

na busca das novas alternativas energéticas, que resultaram em formas mais adequadas de 

manejo ambiental. Entre elas, a Companhia Paulista de Vias Férreas e Fluviais se destaca, 

pois desenvolveu experiências pioneiras no desenvolvimento da técnica das “florestas 

plantadas”, a qual possibilitou alternativas para prover de madeiras as ferrovias, a construção 

civil e as indústrias que dependem dessa matéria prima; assim, foi responsável pela 

introdução da silvicultura no Brasil. Talvez a referida Companhia tenha superado as demais 

nesse aspecto específico em função do maior progresso econômico do Estado de São Paulo 
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que, consequentemente, proporcionou maior rentabilidade às atividades ferroviárias ali 

desenvolvidas. 

Pode-se afirmar que as deliberações do Governo Vargas no sentido de aprovar em 

conjunto as várias leis ambientais, que estiveram em discussão nas três primeiras décadas do 

século XX, configuram o coroamento de um longo processo, com resultados positivos e 

promissores para a defesa florestal. Naquele momento, o conhecimento técnico sobre as secas 

já havia evoluído no sentido da compreensão de que não era possível combater o fenômeno 

climático e sim os seus efeitos. Embora as obras não progredissem no ritmo desejado, o 

“Combate” fora institucionalizado na esfera federal através da Inspetoria Federal de Obras 

Contra as Secas – IFOCS (criada pelo Decreto n°13.687/1919) e garantido pela Constituição 

de 1934: “Compete privativamente a União: [....] organizar defesa permanente contra os 

efeitos da seca nos Estados do Norte” (BRASIL, 1934, Art.5°, XV). Assim, remetendo a 

primeira hipótese desta pesquisa, o trabalho daqueles profissionais, que se dedicavam à busca 

de soluções para os efeitos das secas desde o século XIX, apresentou como resultados a 

produção do conhecimento, a partir do saber acumulado pelos técnicos, indo aos poucos 

atingindo os seus três objetivos principais: açudagem, sistema de comunicação e arborização 

– aqui entendida como o desenvolvimento da agricultura e suas vertentes, uma vez que se 

refere ao manejo de vegetação utilitária, ou seja, de culturas capazes de prover alimento e 

produtos comercializáveis. 

Vale a pena destacar como a seca freqüenta as Constituições brasileiras a partir daí. 

Em 1937, a Disposição Preliminar acima citada foi suprimida da Constituição, quando foi 

decretado o Estado Novo. Retorna em forma de Disposições Gerais na Constituição de 1946:  

 

A defesa contra os efeitos das secas nos Estados do Norte obedecerá a um 
plano sistemático e será permanente, ficando a cargo da União, que 
dependerá, com as obras e os serviços de assistência, quantia nunca inferior 
a quatro por cento da sua receita tributária sem aplicação especial (BRASIL, 
1946, Art.177). 

 

Novamente desapareceu durante o regime militar pós 1964. Dessa forma, desde o 

final da Primeira República, a seca está presente na lei magna brasileira, somente esquecida 

durante os regimes de exceção. No intuito de financiar o setor produtivo, a atual Constituição 

Brasileira (1988) assegurou maiores recursos à Região Semiárida do Nordeste123. O semiárido 

                                                
123O Artigo 159 da Constituição brasileira de 1988 assegurou à região semi-árida a metade dos recursos 
destinados ao Nordeste. Assim, configurou-se a questão da redelimitação, considerando a recorrente necessidade 
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foi delimitado com base em vários critérios climáticos, tendo como instrumento legal o 

“Polígono das Secas”, criado em 1936 pela Lei n°175 para definir as áreas do Nordeste 

sujeitas às secas. Oficialmente, essa denominação foi utilizada até 27 de setembro de 1989, 

quando foi criada a Região Semiárida pela Lei Federal n° 7.827 (BRASIL, 2005). 

Uma vez que a Constituição contém os objetivos fundamentais da República, pode-

se considerar que – embora as obras tenham caminhado a passos lentos, dado os altos 

investimentos e os desvios de recursos financeiros e de intenções, ao sabor das políticas locais 

– a investigação e a busca de soluções técnicas para combater os efeitos da insuficiência 

pluviométrica resultaram numa mudança de rumos na condução dos problemas ambientais 

brasileiros. Os atuais parâmetros de sustentabilidade para a região semiárida incorporam o 

conteúdo das discussões e propostas do “Combate às Secas”, que assim, possibilitou a adoção 

de posturas mais adequadas ao manejo dos recursos naturais brasileiros, de acordo com as 

hipóteses de pesquisa aventadas no início do trabalho. 

Com a criação do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), em 

1945 e da Superintendência de desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), em 1959, a questão 

da seca vai se regionalizando e o debate perde visibilidade. A seca dizia respeito a uma região 

específica, que passou a ser reconhecida e a se reconhecer como o Nordeste; cuidou de impor 

sua identidade própria e ressaltar suas singularidades culturais. Assim a seca deixou de ser 

uma questão nacional, voltando à tona somente nas ocasiões em que se tornaram uma 

calamidade. Nas últimas décadas do século XX estiveram no foco das preocupações pelo 

recrudescimento das migrações (aumentando o excesso populacional na região Sudeste), pelo 

empobrecimento da população e pela diminuição da renda e do consumo. Atualmente, como 

já acontecia no passado, registram-se ocorrências de secas em outras regiões do país. Porém, 

quando ocorrem no Nordeste, voltam à cena velhos (pré)conceitos, embora a região não seja 

mais o palco daquele “cortejo de males”. 

O sertão nordestino aprendeu a conviver com o fenômeno climático e, ao longo de um século, 

foi sendo estruturado com diversas obras de engenharia, principalmente a hidráulica. Diante 

dos desafios específicos, da demanda pela construção de obras de arte (açudes, adutoras, 

canais, pontes, estradas) necessárias para resistir aos efeitos das secas, pode-se inferir que a 

dimensão técnica das secas foi imprescindível, uma vez que as soluções para o problema 
                                                                                                                                                   
de atualização, diante dos inúmeros pedidos de inclusão de novos municípios para efeito de aplicação dos 
recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE. Após a redelimitação, o semi-árido 
brasileiro envolve uma área de cerca de 950.000 km2, compreende 388 municípios totalmente inseridos e 921 
parcialmente contemplados (BRASIL, 2005). 



 

 

197

requeriam ações práticas. No que se refere à defesa das florestas a situação se inverte, a ação é 

mais intelectual, mais científica que prática. Assim, é possível concluir que os profissionais 

estudados, tanto os engenheiros quanto aqueles que chamamos cientistas naturais, 

enfrentaram o desafio semelhante de manejar a natureza e buscar alternativas para modernizar 

o Brasil, atingindo resultados em ambos os desafios, mesmo que novos problemas se 

imponham na atualidade. 

No olhar do observador atual, pode-se concluir que o combate às secas conseguiu 

melhores resultados que a defesa florestal. Passado mais de um século do início dos debates, a 

região semiárida se encontra estruturada em sua maior parte, embora conviva com a 

desertificação – vislumbrada no passado como uma previsão alarmante e tornada realidade na 

contemporaneidade. Em sentido oposto, a defesa das florestas ainda é uma luta de poucos e a 

conservação florestal, embora tenha o amparo da lei se encontra sob constante ameaça e com 

o futuro incerto, dado a revisão do Código Florestal em curso. O desmatamento prossegue, 

movido pelas atividades produtivas que ocupam os solos da floresta. 

Voltando ao período estudado, percebe-se que a territorialização das secas e das 

florestas era estrategicamente diferente. A seca, além de se localizar na região considerada, na 

ótica de parte dos grupos dominantes, como menos importante economicamente, era um 

fenômeno periódico, não estava sempre presente. Por sua vez, as florestas estavam localizadas 

em região favorável ao desenvolvimento, onde precisavam ser dominadas e usadas para 

diversos fins: combustível, construção civil, expansão agropecuária, grandes hidrelétricas, 

crescimento das zonas urbanas. Como ecossistema, não conformava territórios nos estados 

que se industrializavam naquele momento, mais se difundia pelo país.  

Os pensadores da época não enxergavam matas no sertão, embora a primeira floresta 

brasileira protegida se localize no Ceará, assim como não reconheciam que a insuficiência 

pluviométrica não ocorria apenas na Região Nordeste. A seca não era reconhecida como um 

problema em todo o território brasileiro, enquanto que a defesa das florestas vai cada vez mais 

se consolidando como um tema de interesse de toda a nação, pois para modernizar o país se 

fez necessário equacionar o progresso e a preservação ambiental, mobilizando interesses 

diversos e demandando delicada negociação.  

Pode-se concluir que, apesar das contradições, nesse debate a natureza esteve 

sempre presente, ainda que esses temas estejam no foco das atenções em momentos 

específicos e, aparentemente, sejam esquecidos em outros. 



 

 

198

O desenvolvimento brasileiro se concretizou pelo ensino e prática científica. A 

evolução da agronomia foi grande aliada, na medida em que viabilizou a arborização 

advogada no combate às secas e forneceu novas alternativas para os objetivos da defesa 

florestal. A evolução das ciências e da tecnologia, protagonizada por toda uma geração de 

pensadores, nacionais e estrangeiros radicados no Brasil, recebeu forte contribuição dos 

debates sobre as secas e as florestas. 

Foi preciso grandes esforços para viabilizar o progresso e diminuir o desperdício na 

exploração dos recursos naturais. Construir as grandes obras, materializadas pela engenharia: 

ferrovias, pontes, túneis e portos para mover a produção; açudes, para abastecer e irrigar a 

região semiárida; represas e linhas de transmissão para gerar e distribuir energia. Por sua vez, 

a eletricidade gerada pela água contribuiu para defender as florestas, mas foi uma solução 

contraditória. Substituiu a madeira e o carvão na matriz energética, possibilitou um novo 

combustível para as ferrovias, para a indústria e para os serviços urbanos. Porém, as 

hidrelétricas afogam as florestas com suas represas e, assim, alteram os modos de vida 

humana, animal e vegetal. Além disso, contribuem para o aquecimento global, pois ao morrer 

as árvores liberam a energia que acumulavam em forma de grandes quantidades de gases 

prejudiciais a camada de ozônio. 

Uma relação ainda não considerada se estabeleceu nos discursos daqueles 

construtores da modernidade, tanto no combate às secas, quanto na defesa das florestas. Em 

meio às explícitas diferenças acima relacionadas, no conjunto das informações analisadas se 

impôs uma semelhança, um outro elemento natural permeia a relação entre as Secas e as 

Florestas. Apresenta-se capaz de determinar tanto a austeridade das Secas quanto a pujança 

das Florestas – a Água. Um tesouro desigualmente distribuído pelo território brasileiro (falta 

no Norte, abunda no Sul); o elemento vital cuja existência vai justificar Defender as Florestas 

e possibilitar Combater as Secas. A conservação desse recurso natural vai definir essas duas 

grandes questões nacionais, em torno das quais gravitarão mentes, braços e corações.  

Nos debates, que tiveram início nos últimos anos do século XIX e prosseguiram ao 

longo da Primeira República, a água apareceu de várias maneiras, por vezes velada e por 

outras no foco das discussões dos problemas que se apresentavam para o desenvolvimento do 

país. A água está sempre presente, permeia essas questões. Ao tratar do combate às secas, 

aludia-se à desnudação dos campos e à necessidade do florestamento; ao defender as florestas, 

alertava-se para o desequilíbrio climático, a ausência das chuvas e o desaparecimento dos rios.  
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Hoje, a água é reconhecida como um recurso ameaçado, diante do estado de 

degradação atingido nos mananciais existentes na maior parte do planeta, são reais as 

probabilidades de escassez futura e do imperativo da sua preservação. Na época estudada esse 

entendimento não era possível e, na verdade, o equilíbrio ambiental ainda não entrara em 

colapso. De lá para cá fomos capazes de saturar as grandes massas de água do planeta com os 

detritos da civilização industrial. O solo está encharcado de fluidos perniciosos, o ar 

intoxicado e as águas públicas conduzem resíduos visíveis e invisíveis, inexistentes no 

período em estudo. 

Os debates ocorridos no passado fornecem argumentos para o entendimento da 

problemática ambiental e fundamentam temas corriqueiros do cenário político atual, como os 

embates entre ambientalistas e ruralistas diante dos ideários da sustentabilidade e os 

imperativos do agronegócio, em questão na reforma do Código Florestal. Se aprovadas, as 

modificações propostas à lei (ocupar o cimo dos morros, diminuir a faixa de vegetação no 

entorno dos rios e anistiar os desmatadores) certamente agravarão o desequilíbrio ambiental. 

Embora estando em risco a cobertura vegetal de todo o país, a intensificação da ocorrência 

das secas tem sido pouco assinalada como uma possível conseqüência dos parâmetros 

advogados para um novo manejo florestal, desconsiderando que o ciclo do fenômeno 

climático, associado a outros desastres naturais, se estende cada vez mais para além da região 

semiárida. 

Espera-se que este estudo possa contribuir trazendo dados históricos à discussão das 

questões ambientais no Brasil, no momento que antecede a aprovação e implementação do 

novo Código Florestal. Espera-se também que o debate colocado em pauta enriqueça a 

História Ambiental brasileira, uma vez que buscou uma nova maneira de interpretar o passado 

relacionando as secas e as florestas, assim como procurou explorar e valorizar os dados 

ambientais contidos nos discursos dos profissionais da época, tomando os periódicos técnicos 

como fonte – não inédita, porém singular. Ao final, o trabalho pretende despertar a atenção 

para as responsabilidades humanas diante da natureza e da obra dos nossos antepassados: suas 

lutas, ideais e, no caso específico dos temas aqui tratados, do grande esforço empenhado pelas 

gerações que nos antecederam no sentido de preservar os recursos naturais. Tendo em vista 

que a comunidade atual é depositária do “futuro” que aqueles pioneiros prepararam; há que se 

conscientizar que, de forma análoga, carrega a imensa responsabilidade de cuidar da herança 

daqueles que ainda virão. 

Natal, 29 de fevereiro de 2012. 
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